
                                              T.C. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

              Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

 
 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

RESİM ve GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 

 

1. SINAV BAŞVURU KOŞULLARI  

 

1. Ortaöğretim kurumlarından (Lise, Açık öğretim liseleri veya dengi okullar) 2019-2020 Eğitim-

Öğretim yılı veya daha önce mezun durumda olmak.  

 

2. ÖSYM tarafından yapılan YKS sonucuna göre herhangi bir yükseköğrenim kurumuna girmeye hak 

kazandığı halde kesin kayıt yaptırmamış olmak. 

 

3. Başvuru yapabilmek için adayların 2020 TYT’de en az 150 ve üzeri ham puanı (Ortaöğretim Başarı 

Puanı eklenmemiş) veya 13/03/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM 

Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanının 200 ve üzeri olması gerekmektedir.  

   

4. 2019 TYT puanını kullanacak aday öğrenciler 2020 YKS’ye başvuru yapmış olmak zorundadırlar1. 

  

5. Bölümlerin sınavlarına başvuracak engelli adayların 2019 veya 2020 yılında yapılan TYT'den en 

az 100 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. 

 

2. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

 

1. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt işlemleri Online başvuru ile 

yapılacaktır. 

 

2. Adaylar başvurularını 17 Ağustos 2020 (saat: 00:01’den) -28 Ağustos 2020 (saat: 17:00’a kadar) 

Fakültenin web sayfası; http://gstf.karabuk.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşıp online olarak 

gerçekleştirebilirler.  

 

3. Adayların online başvuru esnasında aşağıdaki belgeleri (taratarak, PDF formatında) sisteme 

yüklemesi gerekmektedir. Okunaklı olmayan belge ve ekran görüntüsü alınan fotoğraflar kabul 

edilmez. 

 

 

 

 

 

 

 
1 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2019-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 

(özel yetenekle öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar da dâhil) 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu 
adaylardan 2020-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2019-TYT puanını, 2020 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır. (YKS Kılavuzu 

2020) 

http://gstf.karabuk.edu.tr/


                                                   T.C. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

 

 
Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 

78600 Safranbolu – KARABÜK. 

Tlf.: 0 370 418 85 64, Faks: 0 370 418 83 34, E-Posta: guzelsanatlar@karabuk.edu.tr 

 

Online Başvuruda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler: 

 

a. Son altı ayda çekilmiş standart vesikalık formatında fotoğraf. Farklı formatlarda fotoğraf 

kabul edilmez. 

b. YKS 2020 veya YKS 2019 sınav sonuç belgesi (AOBP gösteren). (Yabancı uyruklu 

adaylardan bu belge istenmez). 

c. T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı (ön ve arkalı) 

d. Mezun olduğu (Lise ya da dengi bir ortaöğretim) kurumdan alınan diploma veya geçici 

mezuniyet belgesi (Mezuniyet puanının yüzlük sisteme uygun olması gerekir). 

e. Sanal Dosya / Portfolyo (PDF formatında ve maksimum 20 MB). (Sanal dosya/portfolyo 

içeriği “Sınav Usülleri” başlığı altında belirtilmiştir). 

 

4. Adaylar, sınav kılavuzunda belirtilen tarihler arasında, online kayıt yapabilmek için istenen tüm 

belgeleri doğru bir şekilde beyan etmekle sorumludur. Online olarak yüklenen belgelerde eksik veya 

hatalı beyanda bulunan adayların başvurusu kabul edilmez.   

 

5. Adaylar bir veya iki bölüm birden tercih etme hakkına sahiptir. Her iki bölümün sınavına da 

girmek isteyen adayların, bölümler için ayrı ayrı online başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

6. Online Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların başvurusu kontrol edilir. Başvurusu kabul edilip 

onaylanan ve sınava girme hakkı kazanan adaylar web sayfasında (http://gstf.karabuk.edu.tr) ilan 

edilir. 

 

3. SINAV ŞEKLİ ve TARİHİ 

 

1. Resim ve Grafik Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Sınavı uzaktan erişimle 01 Eylül 2020 tarihinde 

(adayların fakülteye şahsen gelmelerine gerek kalmadan online başvuruda sisteme yüklenen dijital, 

sanal dosya/portfolyo’nun değerlendirilmesi ve dosya puanının diğer ilgili puanlarla hesaplanarak 

Yerleştirme puanının elde edilmesi şeklinde) gerçekleştirilir. 

 

2. Engelli aday öğrenciler için yapılacak özel yetenek sınavı aynı tarihlerde ve aynı şekilde yapılır. 

 

4. BÖLÜM KONTENJANLARI 

 

1. Resim ve Grafik Tasarımı Bölümü’ne 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Adaylar kılavuza ÖSYM’nin 

http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler.  

 

2. Engelli aday öğrenciler için yapılacak özel yetenek sınavında aday öğrencilerin belirlenmesi, seçimi 

ve kontenjanı, ilgili yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda belirtilen 

usul ve esaslara göre belirlenir. 
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5. SINAV USÜLLERİ 

 

1. Adaylar bir veya iki bölümü birden tercih etme ve başvuru yapma hakkına sahiptir.  

 

2. Ülkemizi ve Dünya’yı ciddi bir şekilde etkileyen Covid-19 salgınına yönelik önlem amaçlı Karabük 

Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim ve Grafik Tasarımı 

Bölümü Özel Yetenek Sınavı’nda adaylar, uzaktan erişim ile sanal dosya/portfolyo teslimi şeklinde 

sınava tabii tutulacaktır.  

 

3. Ön başvurular esnasında dijital olarak teslim edilmesi beklenen sanal dosya/portfolyo içeriğinde 

ortak çalışmalar ile birlikte her bölüm için faklı konular da yer almaktadır. İki bölüme birden başvuru 

yapmak isteyen adaylar sanal dosya/portfolyolarını her bölüm için ayrı ayrı hazırlamaları ve 

yüklemeleri gerekmektedir. Sanal dosya/Portfolyo içeriğinde ilk 7 (yedi) çizimin konusu ortaktır. 

Bu nedenle aynı olan bu çalışmalar her iki sanal dosya/portfolyoda da yer alabilir. Diğer çalışmaların 

ise her bölüm bazında verilen konulara ve tekniğe göre yapılması gerekmektedir.  

 

4. Sanal dosya/portfolyo içeriği başvurulan bölümlere göre aşağıdaki gibidir: 

 

Resim Bölümü Dosya/Portfolyo İçeriği ve Özelliği 

 

•   Özgeçmiş, (varsa aldığı ödül, katıldığı sergi vb. etkinliklerin katılım belgeleri/sertifikaların 

taratılmış görselleri konulabilir). 

•     Aşağıda belirtilen konu ve tekniklere göre yapılan 10 adet çalışma. 

1 adet dış mekan-peyzaj, (35 x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet iç mekan-interior, (35 x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet natürmort, (35 x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet portre, (35 x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet ayakta duran model (canlı modelden çizim) (35x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) (model 

açık renk pantalon ve tişört giymeli)  

1 adet oturan model (canlı modelden çizim) (35x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet yatan model (canlı modelden çizim) (35x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet en az (dört) 4 figürün yer aldığı Antik Kent gezisi (imgesel çizim) (35X 50 cm, kağıt 

üzeri karakalem), 

1 adet en az dört (4) figürün yer aldığı korona günlerinde hastanelerde yaşananlar (imgesel 

çizim) (35X 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet maske takan ve takmayan figürlerin cadde de tartışmalarının gösterildiği kompozisyon 

(imgesel çizim) (35X 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

 

• Sanal Dosya/Portfolyo PDF formatında ve maksimum 20 Megabayt (MB) olmalıdır. 

• Sanal Dosya/Portfolyonun düzenine, çizimlerin fotoğraf açısı ve kalitesine dikkat edilerek her 

bir çalışma için künye (ad soyad, çalışmanın konusu, teknik, tarihi vs.) oluşturulmalıdır. 
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Grafik Tasarımı Bölümü Dosya/Portfolyo İçeriği ve Özelliği 

 

•   Özgeçmiş, (varsa aldığı ödül, katıldığı sergi vb. etkinliklerin katılım belgeleri/sertifikaların 

taratılmış görselleri konulabilir). 

•     Aşağıda belirtilen konu ve tekniklere göre yapılan 10 adet çalışma. 

1 adet dış mekan-peyzaj, (35 x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet iç mekan-interior, (35 x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet natürmort, (35 x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet portre, (35 x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet ayakta duran model (canlı modelden çizim) (35x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) (model 

açık renk pantalon ve tişört giymeli). 

1 adet oturan model (canlı modelden çizim) (35x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet yatan model (canlı modelden çizim) (35x 50 cm, kağıt üzeri karakalem) 

1 adet afiş tasarımı: (Nesli tükenen hayvanların korunmasını konu alan, içerisinde slogan da 

bulunan bir tasarım) (35x50 cm, kağıt üzerine karakalem)  

1 adet ‘Karabük Caz Festivali’ni konu alan tanıtıcı tasarım (renkli, serbest teknik (kolaj, 

boya, dijital vb teknikler olabilir) (35x50 cm ölçüde) 

1 adet en az dört (4) figürün yer aldığı ‘Sinema salonu önünde buluşanlar’ konulu imgesel 

çizim. 

• Sanal Dosya/Portfolyo PDF formatında ve maksimum 20 Megabayt (MB) olmalıdır. 

• Sanal Dosya/Portfolyonun düzenine, çizimlerin fotoğraf açısı ve kalitesine dikkat edilerek her 

bir çalışma için künye (ad soyad, çalışmanın konusu, tekniği, tarihi vs.) oluşturulmalıdır. 

 

5. Okunurluğu düşük, açılmayan vb. dosyalar ve görseller kabul edilmeyecektir. 

 

Sanal Dosya / Portfolyo Teslimi (gönderim şekli):  

 

6. Aday öğrenciler sanal dosyayı / porfolyoyu, 17 Ağustos 2020 (saat: 00:01’den) -28 Ağustos 2020 

(saat: 17:00’a kadar) tarihleri arasında Fakülte’nin web sayfası; http://gstf.karabuk.edu.tr internet 

adresi üzerinden online başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

      

7. Aday öğrenciler sanal dosya/portfolyo çalışmaların/çizimlerin kendisine ait olduğunu ispatlamakla 

yükümlüdürler. Sanal dosya/portfolyo çalışmaların/çizimlerin kendisine ait olmadığı tespit edilen 

adayların sınavları iptal edilir ve bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. 

 

8. Kesin kayıt hakkı kazanan ve Fakültemize kaydını yaptıran aday öğrenciler Sanal Dosya / Portfolyo’ 

da yer alan çalışmaların aslını, kesin kayıtta veya eğitim-öğretim başladığında yanlarında getirmeleri 

ve ilgili bölüm başkanlığına düzenli bir dosya şeklinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 

 

http://gstf.karabuk.edu.tr/
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6. DEĞERLENDİRME USÜLLERİ ve PUAN HESAPLAMALARINDA İZLENECEK 

YÖNTEMLER 

 

1. Resim ve/veya Grafik Tasarımı Bölümü Özel yetenek sınavı ön başvurusunu eksiksiz yapmış olan 

adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP): Sanal dosya / portfolyo’nun 100 tam puan üzerinden 

değerlendirmesi sonucu elde edilen puandır.  

2. Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 50 (elli) ve altı olan adaylar değerlendirmeye dahil edilmezler.  

3. Her bölüm başvuruyu kendi içinde değerlendirir. 

 

4. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

c) TYT Puanı (TYT-P) 

 

5. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül 

kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Buna bağlı olarak kesin kayıt hakkı kazanacak 

öğrencilerin belirlenmesinde aşağıda yer alan formüller kullanılır. 

 

                   ÖYSP’lerinToplamı  

ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması   =                                                    

           AdaySayısı 

 

 

ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması =   

 

 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı 

(ÖYSP-SP) hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır. 

 

     Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması 

ÖYSP Standard Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x                                                                                                        +50 

                                                                           ÖYSP Puan Dağılımının Standard Sapması 

          

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
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a) Aday aynı alandan geliyorsa 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden 

sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır. 

 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 

 

b)         Aday diğer alanlardan geliyorsa 

            YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) 

 

6. 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu 

kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. 

 

7. Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) yeterli olan (50 (Elli) ve üzeri) adaylar, ilgili puanlarla 

hesaplanarak elde edilen Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 

konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Bu kural Resim ve Grafik Tasarımı 

bölümleri için ayrı ayrı uygulanır.  

 

8. Asil aday kontenjanı kadar yedek aday öğrenci sayısı belirlenir.  

 

9. Asil aday listesinde adı yer alan fakat ilan edilen tarihlerinde kaydını yaptırmayan aday öğrenciler 

tüm haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Asil aday listesinde yer alan adaylar için tanınan kayıt süresi 

sonunda boş kalan kontenjan kadar YP puan sırasına göre yedek aday ilan edilir ve bu adaylar 

kendileri için ilan edilen yedek aday kayıt tarihlerinde kaydını yaptırabilir. 

 

10. Yedek aday kayıt tarihleri sonunda gerekli görüldüğü durumlarda Sınav Düzenleme Kurulu, Yedek 

listeden (YP Puanı sıralamasına göre) açık çağrı yapmaya karar verebilir. Açık çağrı kararı alınması 

halinde, bu karar açık çağrının yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce ilgili web sayfasında duyurulur. 

Açık çağrı esnasında Fakültede bulunan yedek adayların kayıtları yapılarak boş kalan kontenjanın 

doldurulması sağlanır. 

 

11. Özel yetenek sınavına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesi ve seçimi, Karabük 

Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.  

 

12. Özel yetenek sınavına başvuracak engelli aday öğrencilerin belirlenmesi ve seçimi, Öğrenci Seçme 

ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2020-YKS Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.2 

 

 

 

 
2 https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/YksKilavuz14052020.pdf 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/YksKilavuz14052020.pdf
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7. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ  

 

1. Resim ve Grafik Tasarımı bölümlerine kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek aday öğrenci listeleri 

ve kayıt tarihleri Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Dekanlığı’nca http://gstf.karabuk.edu.tr internet adresinden ve Fakülte binası duyuru panolarında 

ilan edilir. 

 

2. Resim Bölümü ve Grafik Tasarımı bölümünü için ilan edilen kazanan aday listelerinin her ikisinde 

de isimleri yer alan öğrenciler sadece bir bölüm için kesin kayıt yaptırabilirler.  

 
3. Kesin Kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler için Kesin Kayıt şekli ve işlemleri Karabük Üniversitesi 

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin ilgili yönetim kurulu kararı ile daha 

sonra ilan edilir. Alınacak karar doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde kesin kayıt için adaylardan 

aşağıdaki evraklar istenir. 

 

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler: 

 

a) YKS 2020 veya YKS 2019 sınav sonuç belgesi (AOBP gösteren). (Yabancı uyruklu 

adaylardan bu belge istenmez). 

b) Nüfus cüzdanının aslı ve (aslı gibir onaylı sureti)  

c) Son altı ayda çekilmiş 1 adet 4.5cm x 6cm boyutlarında vesikalık fotoğraf. 

d) Adayın mezun olduğu kurumdan alınan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin (aslı 

gibidir) onaylı sureti (Mezuniyet puanı yüzlük sisteme göre belirtilmelidir). 

e) Sanal Dosya/Portfolyo içindeki tüm çalışmaların aslı  

f) Sanal Dosya/Portfolyo içindeki tüm çalışmaların adaya ait olduğunu teyit eden ıslak imzalı 

belge (Belgenin formuna fakülte web sayfasından erişilebilir). 

 

4. Kesin kayıt esnasında ibraz edilen belgeler ile online ön başvuru sırasında ibraz edilen belgeler 

arasında farklılık tespit edilmesi durumunda aday kesin kayıt hakkını kaybeder. 

 

5. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. 

 

8.UYGULAMA VE ESASLAR 

 

1. Bu kılavuzda yer almayan diğer hususlar; ilgili eğitim-öğretim yılı Karabük Üniversitesi Safranbolu 

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesine tabidir. 

 

2. Bu kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organlarınca farklı bir karar alınması 

durumunda, kılavuz maddelerinde değişiklik olabilir. Bu durumda izlenecek yol, Karabük 

Üniversitesi tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Karabük Üniversitesi 

Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır. 

 

http://gstf.karabuk.edu.tr/


                                                   T.C. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

 

 
Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 

78600 Safranbolu – KARABÜK. 

Tlf.: 0 370 418 85 64, Faks: 0 370 418 83 34, E-Posta: guzelsanatlar@karabuk.edu.tr 

 

 

 

9. SINAV TAKVİMİ 

Resim  Bölümü  ve Grafik Tasarımı Bölümü Özel 

Yetenek Sınav Kılavuzunun 

http://gstf.karabuk.edu.tr 

Internet adresinde yayınlanması 

06 Ağustos 2020 

Online Başvurular (Ön Kayıt) 

http://gstf.karabuk.edu.tr 

17 Ağustos 2020 (00:01’den) 

28 Agustos 2020 (17:00’a kadar) 

Başvurusu Kabul Edilen Aday Öğrencilerin İlanı 31 Ağustos 2020 

Özel Yetenek Sınavı (Jüri Değerlendirmesi) 01 Eylül 2020 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilanı  04 Eylül 2020 

Kesin Kayıt Tarihleri (Asil adaylar) 07-08-09 Eylül 2020 

Yedek Kayıt Tarihleri (Yedek adaylar) 10-11 Eylül 2020 

Yedek Listeden Açık Çağrı Yapılması (Gerekli Görüldüğü durumda ilan edilir) 

 

 

 

Tüm Adaylarımıza Başarılar Dileriz. 

 

SAFRANBOLU FETHİ TOKER 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

 


