HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
8 KASIM ÇEVRİMİÇİ ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV AÇIKLAMASI

1.

8 Kasım GSF Yetenek Sınavları iki Bölüm için (Tekstil ve Moda Tasarımı ile

Grafik Tasarımı) online olarak Zoom Platformunda yapılacaktır.
2.

Adayların yetenek sınavı başvurusunu tamamlayabilmeleri için Kişisel Verileri

Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde hazırlanmış rıza metnini onaylamaları
gerekmektedir.
3.

Adaylar, online çizim sınavından 1-3 gün önce danışman hocalarımız tarafından

telefonla aranacak ve kendilerine online sınavlar hakkında bilgi verilecektir. Sınav
saatinden kısa bir süre önce, danışman hoca adayın e-posta adresine sanal sınıf
linklerini gönderecektir. Sanal sınıfa girmek için gönderilen linke tıklamak yeterlidir.
Başka bir işlem yapmaya ihtiyaç yoktur.
4.

Aday, sanal sınıfa girişte açılan ön menüde T.C. kimlik kartında yazılı isim

(varsa ikinci isim) ve soy ismini (varsa ikinci soy ismini) yazacaktır. Adayın danışman
tarafından görülebilmesi ve duyulabilmesi için sanal sınıfa girişte Zoom'un istediği
kamera ve mikrofon izinlerini vermesi gerekmektedir.
5.

Adaylar online tasarım/çizim sınavı sınıfında sınavdan 20 dakika önce hazır

olmalıdır. Sanal sınıflarda 15 aday öğrenci ve bir gözetmen bulunacaktır. Adaylar bu
aşamada sanal sınıf gözetmeninin direktiflerini izleyecektir.
6.

Adaylar, bilgisayar ya da telefonun kamera ve mikrofonunu açacaktır. Kamera

(bilgisayar ya da telefon) adayın çizim masasını, çizim kâğıdını, kollarını ve başını içine
alacak şekilde sabit konumlandırılmalıdır.
7.

Aday sınavdan önce T.C. kimlik kartını kameraya göstererek kendini

tanıtacaktır.
8.

Gözetmenin ‘sınav bitti’ uyarısıyla sınav sonlandırılacaktır. Sınavı biten aday

tüm çizim kâğıtlarının sağ üst köşesine isim ve soy ismini yazarak imzalayacaktır.
9.

T.C. kimlik kartının ve tüm çizim kâğıtlarının fotoğraflarını çekerek gözetmenin

e-posta adresine gönderecektir. Gönderilen e-postanın konu kısmına adayın kendi adını
ve soyadını yazması gerekir. Gönderiler fotoğraf (jpeg) formatında olabilir.

10.

Gözetmen, aday öğrencinin e-postasını kontrol edecek ve herhangi bir sorun

yoksa adaya sınıftan çıkabileceğini iletecektir. Böylece adaylar sanal sınıftan
ayrılacaktır.
11.

Yaşanabilecek teknik aksaklıklar durumunda (internet bağlantısının kesilmesi,

bilgisayar ve programda yaşanabilecek arızalar, vs.) oturumun belirlenen bir tarihte
tekrarlanması sağlanacaktır. Öğrencilerin sınav stresinin minimuma indirilebilmesi
amacıyla bu bilgi sınav başvuru duyurularıyla birlikte verilecektir.
SINAV KONUSU
Çizim konusu gözetmen tarafından belirlenecek bir konu olacaktır. Aday, verilen
konuyu çizerek tamamlayacak ve imzalı şekilde e-posta yoluyla iletecektir.
İletilen

başvuru

belgesi

ve

sınav

kâğıtları

yetenek

sınav

komisyonunca

değerlendirilecektir.

SINAVDA GEREKLİ MALZEMELER
Yetenek sınavı için gerekli malzemeler: kara kalem, silgi ve A3 düz kağıt.
Ayrıca sınava bağlanabilmek için:
• İnternet bağlantılı bir bilgisayar
• Bilgisayara indirilen Zoom yazılımı (Ücretsiz indirilip kurulması mümkün, kullanımı
kolaydır.)
• Bilgisayara bağlı kamera ve mikrofon

İLETİŞİM
Haliç Üniversitesi GSF Fakülte Sekreterliği: 444 2 542/924 24 44 (Dahili: 3041)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Kimlik Doğrulama
Sınavda öğrenciler kimlik kartlarını ve öğrenci numaralarını sunarak kimliklerini
kanıtlayacaktır.

Sınav Sırasında Ses ve Video Kayıtları
Öğrenci, hile halinde kanıt teşkil etmesi amacıyla sınav sırasında video ve ses
kayıtlarının yapılacağını kabul etmektedir. Bu kayıtlar, eğitim kurumunun sitesinde
yer alan gizlilik düzenlemelerine uygun olarak yapılacaktır. Veriler kesinlikle ihtiyaç
duyulandan daha uzun süre tutulmayacaktır.
Sınav Sırasında Konuşma
Sınavın izlenmesi, sınav esnasında öğrenci tarafından kayıt alınması veya başka bir
şekilde hile yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir ihlal halinde, eğitim kurumu
sınavı durdurup öğrenciye otomatik olarak sıfır puan verebilecek ve öğrenci gelecekte
sınavlara tekrar girme hakkını kaybedecektir.

