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ARTI SANAT VE TASARIM AKADEMİSİ
İLK ADIM DESEN YARIŞMASI YÖNERGESİ
2020

AMAÇ:
Bu yarışmanın amacı; başarılı olan öğrencilere verilen bursla öğrencilerin eğitim kalitesini yükseltmek,
öğrencileri teşvik etmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek, öğrencilerin sanata ilgilerini arttırmaktır.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:
Prof. Dr. Zuhal ARDA Ressam
Prof. Atilla ATAR Ressam – Juri Başkanı
Prof. Aydın AYAN Ressam
Prof. Zehra ÇOBANLI Seramik Sanatçısı
Selçuk KARABÜYÜK - Sanatçı/Tasarımcı
(Juri sıralaması soy isim alfabetik sırasına göre yapılmıştır.)

BAŞVURU VE SINAV PROGRAMI:
Başvuru Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi
Son Başvuru Tarihi

14 Eylül 2020 Pazartesi
24 Eylül 2020 Perşembe
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Sınav Takvimi
Bölümler
Güzel Sanatlar Fakülteleri / Eğitim Fakülteleri Hazırlık Sınavı
Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık Sınavı

Sınav Tarihi
26 Eylül 2020 Cumartesi
27 Eylül 2020 Pazar

Sınav Programı
OTURUM

SINAV TÜRÜ

SINAV SALONU

SAAT

1.OTURUM
1.OTURUM

DESEN
İMGESEL

DESEN ATÖLYESİ
RESİM ATÖLYESİ

10:00
11:40

2.OTURUM
2.OTURUM

DESEN
İMGESEL

DESEN ATÖLYESİ
RESİM ATÖLYESİ

11:40
13:20

3.OTURUM
3.OTURUM

DESEN
İMGESEL

DESEN ATÖLYESİ
RESİM ATÖLYESİ

15:30
17:10

4.OTURUM
4.OTURUM

DESEN
İMGESEL

DESEN ATÖLYESİ
RESİM ATÖLYESİ

17:10
18:50

Not: Her sınav arası ihtiyaç, dinlenme ve 2. sınava hazırlık molasıdır.

SINAV KOŞULLARI VE İÇERİĞİ:








Yarışma “Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Sınavı” ve “Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık
Sınavı” olmak üzere iki alanda yapılacaktır.
Her alan sınavı iki oturumdan oluşmaktadır ve her oturum 70 dakika sürecektir. Birinci Oturum
“desen” çalışmasından oluşmaktadır. İkinci oturum “imgesel” çalışmadan oluşmaktadır. İki
oturum arasında 30 dakika ihtiyaç ve dinlenme molası verilecektir.
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her iki çalışmanın da %50 ortalaması
alınacaktır.
Sınavda 50 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılır ve liste sıralamasında başarısız
olarak belirtilir
Engelli adayların, engellilik durumuna göre belirlenecek sınav salonları, doğrudan ilgili adaylara
bildirilecektir.
Katılım sayısı fazla olması durumunda 28 Eylül 2020 ve devamını seyreden günlerde günlük 4
oturum şeklinde sınavlar yapılmaya devam edecektir.
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ADAY KABUL KOŞULLARI:








Adayların sınav kayıtları, duyurulan tarihler arasında internet üzerinden yapılır. Kaydını
yaptıran öğrencilere mail yoluyla “Sınava Giriş Belgesi” gönderilir. 23 Eylül 2020 tarihine kadar
Sınava Giriş Belgesi mailine gönderilmemiş öğrencilerin Artı Sanat ve Tasarım Akademisi ile
irtibata geçmesi gerekmektedir. Sınav günü Sınava Giriş Belgesi verilmeyecektir.
Lise hazırlık düzeyinde sınava girecek öğrencilerin 13-16 yaş aralığında ve ortaöğretimde aktif
öğrenci olmaları gerekmektedir.
Üniversite hazırlık düzeyinde sınava girecek öğrencilerin 15 yaş ve üzerinde olup aktif lise
öğrencisi ya da lise mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
Kayıt sürecinde, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve kurumu yanılttığı tespit edilen adayların
başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir.
Kayıt esnasında adaylardan T.C. kimlik no, iletişim bilgileri ve dijital ortama aktarılmış vesikalık
fotoğraf istenmektedir.
Yarışma, şartları sağlayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yabancı uyruklu
vatandaşların katılımcılarına açıktır.

SONUÇLAR:
Sonuçlar aşağıdaki tarihlerde Artı Sanat ve Tasarım Akademisi binasında listelenecektir.
Bölümler
Duyuru Tarihi
Güzel Sanatlar Fakülteleri / Eğitim Fakültelerine Hazırlık Sınavı 10 Ekim 2020 Cumartesi
Sonuçları
Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık Sınavı Sonuçları
11 Ekim 2020 Pazar
Sonuçlar 12 Ekim 2020 Pazartesi günü internet ortamında duyurulacaktır. Duyurunun yapılacağı
internet adresleri aşağıda listelenmiştir.




ilkadimdesenyarismasi.artisanatvetasarim.com
www.instagram.com/artisanatvetasarim/
www.facebook.com/artisanatvetasarimatolyesi/

KAYIT TARİHLERİ:
Burs hakkı kazanan öğrencilerin kayıt yaptırmaları gereken tarih aşağıdaki tabloda verilmiştir. Asil
listeden burs kazanan öğrencilerin belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Belirtilen
tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin burs hakları yedek listeye aktarılacaktır.
Bölümler
Kayıt Tarihi
Asil Listeden Burs Kazanan Öğrenciler İçin Kesin Kayıt
12 – 17 Ekim 2020
Yedek Listeden Burs Kazanan Öğrenciler İçin Kesin Kayıt
19 – 21 Ekim 2020
Kayıtlar belirtilen tarihlerde 09:00 – 19:00 saatleri arasında yapılacaktır.
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ÖDÜL TÖRENİ:
Yer: Artı Sanat Ve Tasarım Akademisi
Tarih: 17 Ekim 2020 Cumartesi
Saat: 12:00

SERGİ:
Yer: Artı Sanat ve Tasarım Akademisi Sergi Salonu
Tarih: 17 Ekim 2020 Cumartesi
Saat: 16:00
(Eserler 15 gün boyunca sergilenecektir.)

DEĞERLENDİRME VE PUANLAMA:





Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye
ulaşamayacaktır.
Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

Jüri, eserleri aşağıda yer alan ölçüler çerçevesinde değerlendirir:
DESEN ÇALIŞMASI

İMGESEL ÇALIŞMASI

Kompozisyon

Kompozisyon

Oran/Orantı

Oran/Orantı

Çizgi Değeri

Çizgi Değeri

Işık/Gölge

Perspektif

Doku

Öyküleme

Temizlik

Işık/Gölge

Tamamlama

Doku

-

Temizlik

-

Tamamlama
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SINAVDA GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER:




Adayların yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalemler(HB, B, 2B, 3B, 4B) , silgi ve kalemtıraş, 2 adet
klips getirmeleri gerekmektedir. 35 x 50 cm. boyutlarında sert bir altlık ve resim kağıdı ARTI
SANAT ve TASARIM AKADEMİSİ tarafından sağlanacaktır. (Versatil kalem kullanmak yasaktır.)
Sınava girecek adaylar, sınava giriş belgesi haricinde kimliklerini belgelemek üzere yüzü açık,
fotoğraflı nüfus cüzdanını, sürücü belgesini ya da pasaportunu yanında bulundurmak
zorundadır. Bu üç belgeden birini göstermeyen aday sınavın yapılacağı binalara ve sınavlara
alınmayacaktır. Söz konusu üç belge dışında kalan (öğrenci kimlik kartı, kurum kimlik kartı ve
benzeri) belgeler, kesinlikle kabul edilmeyecektir.

DERECELENDİRME VE ÖDÜLLER:
Sıralama 10 asil ve 5 yedek şeklinde belirlenecektir. Sınavda İlk 10’a giren öğrencilere Yetenek
Sınavlarına Hazırlık Bursu verilecektir. Belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayan veya kaydı iptal edilen
asil listedeki öğrencilerin yerine sırasıyla yedek listeden öğrenci alınacaktır. Sınava giren her öğrenciye
%10 Yetenek Sınavlarına Hazırlık Bursu verilecektir.
Başarı ödülü ve sergilenme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek açılacak sergi ile
sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
Başarı ödülleri aşağıdaki şekilde olacaktır:












Birinciye %100 oranında Yetenek Sınavlarına Hazırlık Bursu.
İkinciye %75 oranında Yetenek Sınavlarına Hazırlık Bursu.
Üçüncüye %50 oranında Yetenek Sınavlarına Hazırlık Bursu.
Dördüncüye %25 oranında Mansiyon Bursu.
Beşinciye %25 oranında Mansiyon Bursu.
Altıncıya %25 oranında Mansiyon Bursu.
Yedinciye %25 oranında Mansiyon Bursu.
Sekizinciye %25 oranında Mansiyon Bursu.
Dokuzuncuya %25 oranında Mansiyon Bursu.
Onuncuya %25 oranında Mansiyon Bursu.
Yedek listedeki öğrencilere %20 Teşvik Bursu.

BURS ORANI
%100

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE
HAZIRLIK EĞİTİMİ
1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE
HAZIRLIK EĞİTİMİ
1

%75

1

1

%50

1

1

%25

7

7

%20

5

5

Sayfa 6 / 9

BURS KOŞULLARI:







Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
Burs süresi, bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadar yani 11 aydır.
Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu
bursiyerlerin bursu kesilir:
o Derslere sağlık raporu olmadan ya da mücbir sebepler dışında %90 oranında devam
etmemek.
o Verilen ödevlerin %90 oranında yapmamış olmak.
Dersin işlenmesine engel olmak.
Şehir dışından yarışmaya katılıp ödül alan ve eğitimlere katılamayacak öğrencilere online
eğitim verilecektir.

SINAV KURALLARI:















Sınava gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir hak iddia
edemez ve talepte bulunamaz.
Sınavlar; internet sitesinde belirtilen gün ve saatlerde, iki oturumda yapılır. Ancak aday
sayısının çok olması durumunda adayların bir bölümü, aynı günün farklı saatinde sınava
alınabilir. Adayların bu sınavlardan hangisine katılacağı, sınavlardan bir gün öncesinde internet
sayfasında duyurulur.
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların,
sınavın başlama saatinden yarım saat önce, ARTI SANAT ve TASARIM AKADEMİSİ’nin giriş
kapısında bulunmaları gerekmektedir.
Sınav kâğıtları, adaylara Akademi tarafından sağlanır. Adaya birden fazla sınav kâğıdı verilmez.
Sınav soruları gözetmenler tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun dışında görevlilerin,
sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.
Sınavın başlamasından 15 dakika sonra gelen adaylar sınav salonlarına kesinlikle
alınmayacaktır.
Sınav sorularının salonlarda okunmasından/dağıtılmasından sonraki 60 (altmış) dakika
içerisinde hiçbir aday sınav salonunu terk edemez.
İmgesel Çalışma sınavının her oturumunda farklı konu belirlenecektir.
Adaylar sınav numaralarını sınavın başlangıcında tükenmez ya da mürekkepli kalemle, sınav
kâğıdının “kimlik kısmına” yazıp, imzalarlar. Bu kısım sınav sonunda gözetmenler tarafından
adayın yanında kapatılır ve mühürlenir.
Sınav kâğıtlarında, soruda istenilen konuya ilişkin olmayan her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretler ya da çizimler sınav kâğıdını geçersiz kılar.
Sınav salonlarında veya salonlara girişte herhangi bir eşya emanete alınmayacağından
adayların;
o cep telefonu, saat, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; her
türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
o cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
o kesici, delici alet ve benzeri teçhizatla sınav salonlarına girmeleri kesinlikle yasaktır.
o Yukarıda belirtilen alet ve cihazlarla sınava gelen öğrencilerin bir poşet içerisinde isim
etiketleriyle birlikte bu aletleri genel koordinatörlüğe bırakması istenecektir. Bu
durumda mesuliyet kabul edilmemektedir.
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Adayın üst maddede belirtilen araç ve gereçlerle sınav salonuna girildiğinin belirlenmesi
durumunda sınavına son verilip aday salondan çıkartılır. Adayın girdiği sınava ilişkin hakları iptal
edilir.
Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine
yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları; birbirleriyle kalem, silgi alışverişinde
bulunmaları yasaktır
Adayların yardımcı araç ve gereç kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri
ve sınav düzenini bozacak diğer davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.
Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince
sınav tutanağına açıkça yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
Gözetmenler bu kuralları uygulamakla yetkili ve yükümlüdür.
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü saat 16.00'ya kadar yapılır.
Jüri değerlendirmeleri kesindir. Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp yapılmadığını
denetler.

İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Yetenek sınavları ile ilgili olarak alınan
yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler (sınav şartları ve/veya sınav tarih ve saatleri
gibi), www.artisanatvetasarim.com internet sayfasından duyurulacaktır.
KARŞILIKLI HAKLAR:





Çalışma sahibi çalışmanın, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki mali, fikri ve sınai
hakları ile umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, ARTI SANAT
VE TASARIM AKADEMİSİ’ne devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
ARTI SANAT VE TASARIM AKADEMİSİ eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya
tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
ARTI SANAT VE TASARIM AKADEMİSİ mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı
olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı
yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

PANDEMİ KOŞULLARI:









Sınav sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni ile yapılacaktır.
Sınava maskesiz öğrenci alınmayacaktır.
Sınav süresince öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmesi gerekmektedir.
Sosyal mesafe kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavı sonlandırılacaktır.
Sınav girişinde ateş ölçümü yapılacak olup Covid-19 belirtisi gösteren öğrenciler sınava
alınmayacaktır.
Sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle sınav kağıtları sırayla toplanacaktır.
Pandemi dolayısıyla eğitimin aksaması durumunda dersler online olarak gerçekleştirilecektir.
Artı Sanat ve Tasarım Akademisi sınav tarihini ve saatini değiştirme hakkına sahiptir.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Artı Sanat ve Tasarım Akademisi bir PAR Creative Group şirketidir.
Adres: İstiklal Mah. Adalar Sk. No:15 Odunpazarı / Eskişehir
Telefon: 0222 231 81 22 | 0555 633 99 62
E-Posta info@artisanatvetasarim.com
Web: www.artisanatvetasarim.com
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