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GSF GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

YETENEK SINAVI 2020

ONLINE YA DA
YÜZ YÜZE
Nasıl Gireceğini

GSF GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
2020 YETENEK SINAVI KILAVUZU
ÖN KAYIT TARİHLERİ:

10 TEMMUZ – 21 AĞUSTOS 2020

Yüz Yüze Sınav
İçin Gerekli Malzemeler
•
•
•
•
•

ÖN KAYIT KOŞULLARI

Online Sınav İçin Gerekli
Araç ve Malzemeler
•
•
•
•
•

Kurşun Kalem (B veya 2B)
Silgi, Kalemtıraş, Makas,
Yapıştırıcı (Uhu, Prit)
Duralit ( Resim Altlığı)
Dergi (Atlas, National Gegraphic
vb.)
• Çizim kâğıtları ve masa
lambası
• İnternet bağlantısı
• Kamera ve mikrofon sistemi olan
bilgisayar ya da akıllı telefon ve
telefon sabitleyici

Kurşun Kalem (B veya 2B)
Silgi, Kalemtıraş
Makas
Yapıştırıcı (Uhu, Prit)
Duralit ( Resim altlığı)

Lise veya dengi bir okuldan mezun ya da
mezuniyet aşamasında olmak.
2020 TYT Sınavından 150 veya üzeri puan almış olmak ya da
2019 TYT Sınavından 200 veya üzeri puan almış olmak*
Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
2020 ya da 2019 TYT Sonuç Belgesi

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
SINAV YERİ VE TARİHİ

Lise Diploması veya Mezuniyet belgesi ya da son sınıfta
okuduğunu gösteren belge

YÜZ YÜZE
TASARIM/ÇİZİM
SINAVI

YÜZ YÜZE
MÜLAKAT

ONLINE
TASARIM/ÇİZİM
SINAVI

ONLINE
MÜLAKAT

4.5 x 6 cm boyutunda, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf

24 Ağustos
Saat: 13:00

25 Ağustos
Saat: 10:00

26 Ağustos
Saat: 13:00

27 Ağustos
Saat: 10:00

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Online

Online

Ön Kayıt ve Sınav Giderleri Ödeme Makbuzu
Engellik raporu (sadece engelli adaylar için*)
Dönüştürülmüş TYT Puanı Belgesi (sadece 2019 TYT puanını
kullanan adaylar için*)
Belgelerin taranmış ya da dijital kopyalarının online başvuru
sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
KONTENJAN BURS VE İNDİRİM BİLGİLERİ
BURS VE İNDİRİM
ORANLARI

BÖLÜM

Ön Kayıt işlemini online olarak yapan öğrencilerin sınav kayıt
ücretlerini İŞ BANKASI MARMARA EĞİTİM KÖYÜ ŞUBESİ 1265-90005
hesap numarasına yatırmaları ve dekontun açıklama bölümüne
‘Özel Yetenek Sınav Başvuru Ücretidir’ notu ile öğrencinin Adı,
Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası bilgilerini yazmaları gerekmektedir.

KONTENJAN

TAM BURSLU
GRAFİK
TASARIMI

SINAV
TÜRÜ

5
YETENEK
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*NOTLAR
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Adaylar istedikleri her bölüm için online ön kayıt yaptırıp sınavlara katılabilirler.
Adayların sınavına girecekleri her bir bölüm için 150 TL kayıt ücreti ödemeleri gerekmektedir.
Sınava girilmemesi durumunda kayıt ücreti iadesi yapılmamaktadır.
Adaylar her bölüm için Online ve Yüz Yüze oturumlardan yalnız birini seçebilir.
Grafik Tasarımı Bölümü yüz yüze yetenek sınavları Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesinde yapılır.
Online tasarım/çizim ve mülakat sınavı hakkında detaylı bilgileri içeren katalog başvuru
aşamasından sonra adaylara gönderilecektir.
Online tasarım/çizim ve mülakat sınavından 1-3 gün önce adaylarla iletişime geçilerek canlı
destek verilecektir. Adaylara mülakat sınavına hangi gün ve saatte girecekleri konusunda
bilgi verilecektir. Adayların kılavuzda belirtilen mülakat sınavı saatinde Sanal Bekleme
Odası Sınıfına girip, sınıf sorumlusuyla sınava gireceği saati kesinleştirmelidir.
Online sınavı tercih eden adayların Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde
hazırlanmış rıza metnini onaylamaları gerekmektedir.
Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar
da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
Engelli adaylar, 2020 YKS kılavuzundaki şartları sağlamaları ve engellilik durumunu hastane
raporuyla belgelemeleri halinde TYT'den 100 ve üzeri puan ile başvuru yapabilirler.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020
yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim
programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için
başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.
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GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
SONUÇ
AÇIKLAMA
28 AĞUSTOS

ASIL LİSTE
KESİN KAYIT
TARİHİ
31 AĞUSTOS –
03 EYLÜL

YEDEK LİSTE
KESİN KAYIT
TARİHİ
04 EYLÜL

ONLINE Ön Kayıt için tıklayınız.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Marmara Eğitim Köyü, 34857 Maltepe-İSTANBUL
Tel: 0216 626 10 50 / 2755
Grafik Tasarımı Bölümü: 0216 626 10 50 / 2724
grafiktasarimibolumu@maltepe.edu.tr
gsf@maltepe.edu.tr
http://gsf.maltepe.edu.tr

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GSF
YETENEK SINAVLARI
KOŞULLAR VE BİLGİLER
BAŞVURU
1. Başvuru yapabilmek için lise veya dengi bir
okuldan mezun ya da mezuniyet asamasında olmanız, 2020 TYT’den 150 ve üzeri veya 2019-TYT’den
200 ve üzeri puan almış olmanız gerekmektedir.
2. Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da
isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
3.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan
2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020
yılında sadece ‘Özel Yetenek Sınavı’ sonuçlarına
göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş
Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmış olmaları
gerekmektedir.
4. Engelli adaylar, 2020 YKS kılavuzundaki şartları sağlamaları ve engellilik durumunu hastane
raporuyla belgelemeleri halinde TYT’den 100 ve
üzeri puan ile başvuru yapabilirler.
5.
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme
engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili
yükseköğretim kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle
geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT
puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda
yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında
yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
6. Adaylar başvurularını tamamladıklarında;
Blackboard internet eğitim portalının kullanımıyla
kullanımıyla ilgili bilgi ve linklerin,
Aday bilgilendirme metninin ve
Sınav giriş belgesinin yer aldığı katalog aday
lara e-posta yoluyla gönderilecektir.

BAŞVURU ÜCRETİ
7.
Adaylar istedikleri her bölüm için online
başvuru yapıp, sınavlara katılabilirler.
8.
Adayların sınavına girecekleri her bir
bölüm için 150 TL olarak belirlenmiş başvuru
ücretini üniversitenin banka hesap numarasına
ödemeleri gerekmektedir. (Bu durumda 2 sınav
için 300 TL ücret yatırılmalıdır.)
9.
Ön Kayıt işlemini online olarak yapan
adayların sınav kayıt ücretlerini İŞ BANKASI MARMARA EĞİTİM KÖYÜ ŞUBESİ 1265-90005 hesap
numarasına yatırmaları ve dekontun açıklama
bölümüne ‘Özel Yetenek Sınav Başvuru Ücretidir’
notu ile öğrencinin Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası bilgilerini yazmaları gerekmektedir.
10.
Havale ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, işlemin açıklama bölümüne öğrencinin TC
kimlik numarasının ve ‘Özel Yetenek Sınav Başvuru Ücretidir’ sözünün bulunmasının zorunludur.
Açıklamasında TC kimlik numarası bulunmayan
havale ya da EFT işlemlerinin dikkate alınmamaktadır. Aday bu işlemle ilgili sorun yaşandığında
herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul etmiş
sayılır.
11.
Sınava girilmemesi durumunda başvuru
ücreti iadesi yapılmamaktadır.

YETENEK SINAVLARI
13.
Çizgi Film ve Animasyon ile Grafik Tasarımı
Bölümlerinin yetenek sınavlarına girmek isteyen
adaylar online ve yüz yüze sınav oturumlarından
birini tercih edebilirler.

23.
Aday, sanal sınıfa girişte açılan ön menüde
TC kimlik kartında yazılı isim (varsa ikinci isim) ve
soy ismini (varsa ikinci soy ismini) yazmalıdır. Sizi
görebilmemiz ve duyabilmemiz için sanal sınıfa
girişte Blackboard’un istediği kamera ve mikrofon
izinlerini vermeniz gerekmektedir.

14.
Adaylar seçtikleri bölümlerin Online ve Yüz
Yüze oturumlarından yalnız birini seçip katılabilir.

Online Tasarım/Çizim Sınavı

15.
Online sınav oturumu, online tasarım/
çizim sınavı ve online mülakat sınavı olmak üzere
2 aşamadan oluşur.
16.
Yüz yüze sınav oturumu, yüz yüze tasarım/
çizim sınavı ve yüz yüze mülakat sınavı olmak
üzere 2 aşamadan oluşur.
17.
Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı yetenek sınavı Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatları Fakültesinde yüz yüze olarak
yapılır. Sokağa çıkma yasağı, yüksek riskli salgın hastalık vb. gibi toplum sağlığını etkileyecek
olağanüstü hallerin yaşanması durumunda, yüz
yüze sınavların online yapılabilmesi için gerekli
teknik altyapı ve uygulama programı yapılmıştır.

YÜZ YÜZE SINAVLAR
18.
Yüz yüze tasarım/çizim ve mülakat sınavları Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatları Fakültesinde yapılır.
19.
Adayların, Kılavuz Afişlerde bildirilen tarih
ve saatte, kendilerine e-posta yoluyla gönderilen
‘Sınav Giriş Belgesi’ ve TC Kimlik Kartı ile birlikte,
sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI
12.
Aşağıdaki belgelerin taranmış ya da dijital kopyalarının online başvuru sırasında sisteme
yüklenmesi gerekmektedir.
2020 ya da 2019 TYT Sonuç Belgesi
Lise Diploması veya Mezuniyet belgesi ya
da son sınıfta okuduğunu gösteren belge
4.5 x 6 cm boyutunda, son 6 ay içinde
çekilm iş fotoğraf
Ön Kayıt ve Sınav Giderleri Ödeme Makbuzu
Engellik raporu (sadece engelli adaylar için)
Dönüştürülmüş TYT Puanı Belgesi (sadece
2019 TYT puanını kullanan adaylar için)

ONLINE (ÇEVRİMİÇİ) SINAVLAR
20.
Maltepe Üniversitesi GSF Yetenek Sınavları
Online Oturumlarında Blackboard Platformu kullanılmaktadır.
21.
Adayların yetenek sınavı başvurusunu
tamamlayabilmeleri için Kişisel Verileri Koruma
Kanunu (KVKK) çerçevesinde hazırlanmış rıza
metnini onaylamaları gerekmektedir.
22.
Adaylar, online tasarım/çizim sınavından
1-3 gün önce danışman hocalarımız tarafından
telefonla aranacaktır. Bu görüşmede adaylara online sınavlar hakkında bilgi verilecektir. Görüşmeden sonra danışman hoca adayın e-posta adresine sanal sınıf linklerini gönderecektir. Sanal sınıfa
girmek için gönderilen linke tıklamak yeterlidir.
Başka bir işlem yapmaya ihtiyaç yoktur.

24.
Aday online tasarım/çizim sınavı sınıfına sınavdan 30 dakika önce girer. Sanal sınıflar 3
aday öğrenci ve bir gözetmen bulunacaktır. Aday
bu aşamada sanal sınıf gözetmeninin direktiflerini
izler.
25.
Bilgisayar ya da telefonun kamera ve
mikrofonunu açar. Kamera (bilgisayar ya da telefon) adayın çizim masasını, çizim kâğıdını, adayın
kollarını ve başını içine alacak şekilde sabit konumlandırılmalıdır. Sınav boyunca bir masa lambasıyla
çizim kâğıdının aydınlatılması gerekebilir.
26.
Aday sınavdan önce TC Kimlik Kartını kameraya göstererek kendini tanıtır.
27.
Gözetmenin ‘sınav bitti’ uyarısıyla sınav
sonlandırılır. Sınavı biten aday tüm çizim kâğıtlarının sağ üst köşesine isim ve soy ismini yazarak
imzalar.
28.
TC Kimlik Kartının ve tüm çizim kâğıtlarının fotoğraflarını çekerek gözetmenin e-posta
adresine gönderir. Gönderilen e-postanın konu
kısmına adayın kendi isim ve soy ismini yazması
gerekir. Gönderiler fotoğraf formatında olabilir.
29.
Gözetmen, aday öğrencinin e-postasını
kontrol eder. Herhangi bir sorun yoksa adaya sınıftan çıkabileceğini iletir. Böylece sanal sınıftan ayrılır.

Online Mülakat Sınavı
30.
Adayların, kılavuzda belirtilen mülakat
sınavı saatinden 30 dakika önce Sanal Bekleme
Odası Sınıfı linkine tıklayıp girer. Bu ilk sınıf
tüm adayların girdiği sanal bekleme odasıdır.
Sanal bekleme odasında gözetmen tarafından
karşılanır. Gözetmenin direktiflerini izler.
31.
Danışman hoca hangi adayın saat kaçta
mülakata alınacağını gösteren listeyi sınıfta paylaşır. Aday tahmini mülakat zamanını öğrendikten sonra bekleme odasında kalabilir. Bekleme
odasına istediği zaman girip çıkabilir. Sınavın
akışını listeden takip edebilir. Ancak kendisine belirtilen saatten 30 dakika önce sınıfta olması gerekir. Çünkü mülakat sınavlarında zaman kaymaları
yaşanabilmektedir.

32.
Sırası gelen adaya gözetmen tarafından
sanal mülakat sınıfının linki gönderilir. Aday sanal
bekleme odasından çıkarak sanal mülakat sınıfına girer. Bu sanal sınıf mülakat sınavının yapıldığı
asıl sınıftır.
33.
Sınav jürisi adaya çeşitli konularda sorular
sorar. Mülakat sınavı maksimum 15 dakika sürmektedir.
34.
Online mülakat sınavı sona erdiğinde aday
sanal sınıftan ayrılır.

ÖZEL DURUMLAR
35.
Toplum sağlığını etkileyecek genel sağlık
krizi, sokağa çıkma yasağı, yüksek riskli salgın
hastalık gibi olağanüstü durumlarda tüm yüz
yüze sınavların online yapılması zorunluluğu ortaya çıkabilir.
36.
Bu gibi durumlarda yüz yüze sınavı tercih etmiş adaylarla iletişime geçilip gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Blackboard Collaborate Ultra Nedir?
Collaborate Ultra, uzaktan öğrenimi kolaylaştıran,
web tabanlı bir konferans sistemi ve sanal sınıf uygulamasıdır. Ses, görüntü ve metin yoluyla öğrenciler ve öğretim elemanlarının interaktif bir ortamda buluşabilmelerini sağlamaktadır.
Blackboard Collaborate Ultra kullanmak için gerekenler
•
•

İnternet erişimi
Mikrofon ve hoparlörlü ses kartı ve web
kamerası olan bir bilgisayar ya da

•

Akıllı cep telefonu

Collaborate Ultra, Chrome tarayıcıda en verimli
şekilde çalışmaktadır. Firefox ve Safari tarayıcılarıyla da uyumludur.

Oturuma Katılmak
Blackboard sanal sınıf oturumuna kurum dışından
katılımcı olarak girebilmek için size gönderilen
oturum linkine tıklamanız yeterlidir. Katılımcı,
sanal sınıfa girişte açılan ön menüde TC kimlik
kartında yazılı isim (varsa ikinci isim) ve soy ismini
(varsa ikinci soy ismini) yazmalıdır.

(Oturum Menüsü):
Collaborate Paneli:
Bu simgeyi tıkladığınızda, sohbet penceresi, katılımcı listesi, içerik paylaşımı ve
ayarlarım gibi menülere erişebilirsiniz.
My Settings (Ayarlarım):
Ayarlarım pencerenize erişmek ve
fotoğrafınızı eklemek için bu simgeye
tıklayınız
Share Audio (Ses Paylaşımı):
Bu simgeyi tıklayarak, mikrofonunuzu
açıp kapatabilirsiniz.
Share Video (Video Paylaşımı):
Bu simgeyi tıklayarak, videonuzu açıp
kapatabilirsiniz.
Raise Hand (El Kaldırma):
El ikonunu tıklayarak, el kaldırırabilirsiniz.
Tıpkı yüz yüze katıldığınız derslerde olduğu
gibi.

Tarayıcınızın web kamerası ve mikrofonu kullanması için izin vermenizi isteyen bir uyarı mesajı gelecektir. Collaborate sisteminden gelen bu uyarıda izin ver veya evet seçeneklerini tıkladığınızdan
emin olunuz.
Daha sonra, mikrofonunuzun ve web kameranızın çalıştığına dair bir Audio Test ve Video Test
tamamlayacaksınız. Her bir test için, donanımınız
çalışıyorsa, Evet çalışıyor seçeneğini tıklayınız.
Böylece, Collaborate oturumunuza katılmış olacaksınız.
OTURUM
MENÜSÜ

COLLABORATE
PANELİ

Collaborate panelini açtıktan sonra sohbet penceresini açmak için sohbet ikonuna tıklayınız.
Mesajınızı “Bir şey söyleyin” yazan kutucuğa giriniz ve
mesajı göndermek için klavyenizdeki Enter tuşunu
kullanınız.
Katılımcıları ve moderatör paylaşımlarını görmek ve
sayfa ayarları için yine bu paneli kullanabilirsiniz.
Oturumdan ayrılmak için oturum menüsünde “Oturumdan ayrıl” ikonuna tıklamanız yeterlidir. Size gönderilecek olan oturum linkine tekrar tıklayarak sanal
sınıfa yeniden girebilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin:
Youtube: MUZEM Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Blackboard Collaborate: Katılımcılar İçin Collaborate Ultra

GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

2020 YETENEK SINAVI
ONLINE SINAV SÜRECİ
BAȘVURUYU KAÇIRMA !
Bașvuru süresi içinde
kaydını yapmayı unutma!

1

2

İSTER
İSTER

3

CEP TELEFONUNDAN,
BİLGİSAYARINDAN...

SIRANI
KAÇIRMA !

Tahmini mülakat
zamanından önce
sanal bekleme
odasında olmalısın.
Erken ya da geç
çağrılabilirsin.

4

12

11

10

SORU
İȘARETLERİ
KALMASIN !

Bekleme odasında
seni danıșman
hocalarımız
bekliyor olacak.
Tahmini mülakat
zamanı öğren.
Bekleme odası
hep açık.
Mülakat sınavları
boyunca istediğin
zaman girip çıkabilirsin.

9

5
6

8

7

n

İLK SINAV BİTTİ !

Șimdi sanal sınıftan çıkabilirsin.
Mülakat sınavında görüșmek üzere.

@mau_graphicdesign

https://www.maltepe.edu.tr/virtualgalleryofgraphicdesign/

grafiktasarimibolumu@maltepe.edu.tr
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

ONLINE
YA DA
YÜZ YÜZE
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