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Değerli Adaylar, 

 

Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı 4 yıllık 

lisans eğitimi sonrasında Kırıkkale’ye ve Ülkemize, sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve 

uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, araştırmacı ruha sahip, çağdaş, 

demokratik bilim insanları ve sanatçılar kazandırmayı amaçlamaktadır. 

 

Bu amaçlar doğrultusunda 2017-2018 öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile ilan edilen 

kontenjanla sınırlı olarak öğrenci alınacaktır. Sizler için hazırlanmış olan ve özel yetenek sınavı 

hakkında önemli bilgilerin yer aldığı bu kitapçığı dikkatlice incelemeniz, sınavda daha başarılı olmanız 

yolunda önem taşımaktadır. 

 

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyen siz değerli adaylara Özel Yetenek Sınavı’nda 

başarılar dilerim. 

 

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ 

      Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

 

RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI 

2017–2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

 

A - SINAVLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı’nın 2017-2018 eğitim-

öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi’nde yapılacaktır. 

2. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim 

Anasanat Dalı Normal Öğretime Özel Yetenek Sınavı ile ÖSYM tarafından belirlenen kontenjan kadar öğrenci 

alınacaktır. 

3. Adayların “Aday Numaraları” ön kayıtta verilecektir. 

4. Tüm adayların verileri, ÖSYM’nin aday veri tabanı ile karşılaştırılacak, ÖSYM’nin aday veri tabanından 

kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. 

5. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolünde ve yapılacak itirazlarda ÖSYM’nin veri kaynaklarından alınan bilgiler 

geçerli olacaktır. 

6. Sınav, Sınav Üst Komisyonu gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları 

tarafından yapılacaktır. 

7. Özel Yetenek Sınavı Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır. 

8. Sınavın değerlendirilmesi bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfası -www.kku.edu.tr’de ilan edilecektir. 

Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 

9. Herhangi bir sebepten dolayı (sağlık raporları da dahil) sınava girmeyen aday, sınavla ilgili hak talep 

edemeyecektir. 

 

B - ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER 

1. Ön Kayıt Koşulları:  

• 2017 YGS sınavına girmiş olmak. 

• Tüm lise mezunları için YGS puan türlerinin en az birinden en az 170.000 puan almaları gerekmektedir. 

• Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (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) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS 

puanlarından biri 100 ve üzerinde olanların, özel yetenek sınavına kabul edilmeleri ve özel yetenek sınavı ile 
öğrenci alan programlara başvurmaları halinde YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS 

Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması uygun görülmüştür.  

 

2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve İlgili Açıklamalar 

• Başvuru sırasında görevli tarafından imzalanacak Kayıt Kabul Formu. (Kayıt Kabul Formu ve Sınav Giriş Belgesi 

Fakültemiz İnternet sayfasında yayınlanacak, aday tarafından doldurulan çıktılar teslim edilecektir.) 

• Aday tarafından imzalanmış 2017–YGS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.  

• T.C. Kimlik Numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi. (Aslı kontrol edilip iade edilecektir.)   

• 2017 ÖSYS Kılavuzunda belirtilen durumlara sahip engelli adaylar için engelli olduklarını gösteren Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu aslı veya onaylı örneği. 

• 4,5 x 6 cm ebadında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.  

• İlan edilen kayıt süresi dışında ve eksik belge ile ön kayıt yapılmayacaktır. 

• Faks ile getirilen belgeler kabul edilmez. 

3. Sınav Giriş Belgesi: Sınav Giriş Belgesi, Fakültemiz İnternet sayfasında yayınlanacak, aday tarafından doldurulan 

çıktılar ön kayıt anında Sınav Yürütme Komisyonu tarafından onaylanmış olarak adaya teslim edilecektir. 



4. Başvuru Tarihi: Başvurular 07-08-09 HAZİRAN 2017 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde (08:30-17:30) şahsen 

ya da adayın bir yakını tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi binası Temel Sanat Eğitimi Atölyesinde yapılacaktır. 

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

5. Sınav Tarihi ve Yeri: “Canlı Modelden Desen ve İmgesel Sınavı”, sınava müracaat eden tüm adayların katılımı ile 

14 HAZİRAN 2017 Çarşamba sabah saat 10.00’da Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kapalı Spor 

Salonu’nda (Güzel Sanatlar Fakültesi Binası arkası) yapılacaktır. Başvuruların fazla olması durumunda sınav 

oturum sayısı arttırılarak 2. oturum aynı gün öğleden sonra aynı yerde saat 14:00’de başlayacaktır. Başvuru 

sayısına bakılarak zorunlu durumlarda  sınav uygulamalarında,  Sınav Üst Komisyonu mesai saatlerinin 

dışına çıkılması veya sınav uygulama günlerinin uzatılması ile ilgili değişiklik yapabilecektir. Daha önce 

duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz. Zorunlu durumlarda sınavın başlama saati sınav komisyonu 

tarafından geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir.  

6. Engelli Öğrencilerin Resim Özel Yetenek Sınavı 15 Haziran 2017 Perşembe sabah saat 10.00’da Güzel Sanatlar 

Fakültesi  Giriş Kat Desen II Atölyesi’nde yapılacaktır. 

 

     C.   SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR 

Özel Yetenek Sınavına girecek adaylar yanlarında; 

• Adaylardan sınava girişte fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı veya süresi 

geçerli pasaport kabul edilmekte, başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.  Özel 

kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya süresi geçerli pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, 

sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. 

• Sınav Giriş Belgesi, (Aday tarafından çıktısı doldurularak fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Ön kayıt bürosunda 

onaylanarak adaya geri verilecektir. Adaylar sınavın bütün aşamalarında Sınav Giriş Belgesi’ni yanlarında 

bulundurmak zorundadır). Sınav giriş belgesi sınav bitiminde adaylardan sınav sorumlularınca geri 

alınacaktır. 

• Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayların 

oturdukları yerleri değiştirebilir. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, hakaret eden, fiili saldırıda bulunan 

ve tehdit edenlerle, sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan 

zaman içinde terk eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

• Canlı Modelden Desen ve İmgesel sınavlarına gelirken, adaylar resim kalemi (HB, B, 2B, 3B vb), yumuşak 

silgi, kalemtıraş ile resim kâğıtlarını sabitlemek için klips (kıskaç, mandal) getireceklerdir. Adaylar yanlarında 

el çantası, resim kâğıdı, resim altlığı ve resim çantası ile sınav salonuna giremeyeceklerdir. Dışarıdan 

getirilen resim kâğıtlarının sınav salonuna alınmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınavlarda sadece Güzel 

Sanatlar Fakültesinin dağıttığı özel mühürlü imzalı resim kâğıtları kullanılacaktır. Resim altlıkları Güzel 

Sanatlar Fakültesi tarafından sınava girecek adaylara yetenek sınavı başlamadan önce dağıtılacak ve sınav 

bitiminde toplanacaktır. 

• Sınav esnasında yerinden kalkmak, yer değiştirmek, sigara içmek, konuşmak, kalem, silgi, kalemtıraş, klips 

(mandal) alış-verişi yapmak, kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek, dikkat çekici bir şekilde bir şeyler yiyip içmek, 

olumsuz hareket ve davranışlarda bulunmak yasaktır. 

• Sınav kâğıdında sınavda sorulan soru konusu dışında yapılan her türlü yazı, işaret, çizim vb. olması durumunda, 

adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 

• Adaylar, cep telefonu, cep bilgisayarı, tablet, ses ile görüntü kaydedici ya da naklediciler, MP3-CD çalar, saat 

fonksiyonu dışında işlevi bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan tüm elektronik cihazlarla ve araçlarla 

sınava giremezler. Kendisinin veya bir başkasının çiziminin fotoğrafını çektiği tespit edilen adayların sınavı 

geçersiz sayılacaktır.  

• Adaylar sınava isterlerse şeker ve etiketi çıkartılmış küçük su getirebileceklerdir. 

• Sınav esnasında görevlilerle, canlı modelle, sınav gözetmenleri ile konuşmak ve soru sormak yasaktır. 

Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşması yasaktır.  

• Adaylar sınav esnasında salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar, adaylar sınav esnasında 

zorunlu hallerde tuvalete salon görevlilerinin nezaretinde gidebilir. 



• Desen ve İmgesel sınavı arasında ihtiyaç molası verilmeyecektir. Sınavın ilk aşaması olan Desen sınavına 

ait sınav kâğıdını sınav gözetmenine kimliğini göstererek imza karşılığı teslim etmeyen adayın sınavı 

geçersiz sayılacaktır. 

• Tüm Adaylar Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ilan edilen Özel Yetenek Sınavı 

Yönergesi’nde yazılı koşulları kabul etmiş sayılır. 

 

D-YETENEK SINAVININ UYGULANMASINA İLİŞKİN KURALLAR  

a-Canlı modelden desen sınavı:  60 dk. (Altmış dakika) 

  Resim Anasanat dalına alınacak öğrenci adaylarında; gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere 

canlı modelden kurşun kalemle desen çizimi yaptırılır. Sınavın bu bölümünde adaylar canlı modelin desenini kendilerine 

dağıtılan resim kâğıdına çizeceklerdir. Sınavın sorusu sınav başlamadan 30 (Otuz) dakika önce sınav jürisi tarafından 

hazırlanacaktır. Canlı Modelden Desen Sınavı süresi toplam 60 dakikadır. Sınav esnasında 30 dakika sonra modelin 

dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir. Modelin 5 dakikalık dinlenme süresinde adayların salon dışına çıkması, 

birbirleriyle ve modelle konuşması, yerlerinden kalkmaları ve sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. 

Modelin 5 dakikalık dinlenme süresi ayrıca sınav süresine eklenmeyecektir. Canlı Modelden Desen Sınavının 

bitiminde salon sorumluları tarafından kimlik denetimi yapıldıktan sonra aday kimlik bilgileri yazılı köşe adayın önünde 

kapatılarak sınav kâğıdı imza karşılığı gözetmenler tarafından teslim alınacaktır. Desen sınavı bitiminde sınavın ikinci 

bölümü olan İmgesel Sınavı başlayacaktır.  

 

b-İmgesel sınavı: 60 dk.  (Altmış dakika) 

      Desen sınavını takiben yapılacaktır. Bu çalışma için de adaylara 60 (altmış) dakika verilecektir. Sınavın sorusu sınav 

başlamadan 30 (Otuz) dakika önce sınav jürisi tarafından hazırlanacaktır. İmgesel sınav sorusu öğrencilere sınav 

başlangıcında yazılı olarak dağıtılacaktır.  

İmgesel sınavı, bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi; kurşun kalem çizimiyle tasarlayabilme becerisini ölçmek için 

yaptırılır. Bu aşama, sınav jürisinin sınav öncesi tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme 

kapasitesini, gözlem gücünü, seçtiği konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı amaçlayan imgesel 

(hayali) çalışmayı içerir.  

Adaylar, Canlı modelden Desen sınavı bitiminde, aynı yerde sınavın imgesel bölümüne devam edeceklerdir. Bu bölümde 

adaylar kendilerine verilecek bir konuyu, kendilerine dağıtılacak yeni resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. İmgesel 

Sınavının bitiminde adayın sınava girdiği grubun sınav gözetmenleri tarafından kimlik denetimi yapıldıktan sonra aday 

kimlik bilgileri yazılı köşe kapatılarak 2. sınav kâğıdı da imza karşılığı adaylardan teslim alınacaktır.  

Sınav giriş belgelerinde yazılı bilgilerin sınav kâğıdına doğru işlenip işlenmediği konusunda sınav salon görevlileri 

gerekli kontrolleri yapacaktır. İmgesel ve Desen Sınavında adaylar sınav başlamadan önce, sınav kâğıtlarında 

kimlik bilgileri için ayrılan sağ köşeye adı-soyadı, TC. Kimlik numarasını ve aday numaralarını yazarlar.  Bu köşe 

sınav sonuna kadar açık kalır. Adaylar resim kâğıtlarının üzerinde bulunan bilgileri eksiksiz olarak tükenmez kalem ile 

dolduracak ve imza için ayrılan yeri imzalayacaklardır. İmgesel ve Desen Sınavı bitiminde adaylar sınav sorumlularına 

kâğıtlarını imza karşılığı teslim ederken bu bölüm sınav görevlilerce adayların önünde sıkıca yapıştırılıp kapatılarak 

teslim alınacaktır. Sınava giren tüm adayların kâğıtlarında mühürlü olan resim kâğıdının bu kısmı; Özel Yetenek 

Sınav jürisi tarafından değerlendirilip sonuçlar tutanakla imza altına alınmadan hiç kimse tarafından 

açılmayacaktır. 

ÖZEL YETENEK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yetenek Sınavı tek aşamalı iki bölüm halinde gerçekleştirilir. Desen Sınavı 

ve İmgesel Sınavının her biri 60 dakika, toplam sınav süresi 120 dakikadır.  

• Tüm adaylar sınavın 2 bölümüne de katılmak zorundadır. Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday 

hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınavın ilk bölümüne girmeyen adaylar ikinci bölüm olan imgesel sınavına 

giremezler. Adayların sınavının geçerli olabilmesi için her iki bölümün sınavına da girmesi zorunludur. 

• Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika sonra gelenler sınava alınmaz.  Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika içinde 

adaylar dışarı çıkamaz. Yine sınav bitimine 15 (beş) dakika kala adaylar sınav salonundan dışarı çıkamaz. 

Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika içinde herhangi bir sebeple geç gelenlere ek süre verilmez. Sınava 

ilk 30 dakikadan sonra gelenler ya da herhangi bir aşamasına katılmayanlar sınav hakkını kaybederler. 



• Sınava başvuran aday listesinden sınav grupları oluşturulacaktır. Her adayın sınav salonunda hangi grupta 

bulunacağına ait isim listesi Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi internet sitesinde sınavdan bir (1) gün 

önce yayınlanacak ve adaylar kendi isimlerinin bulunduğu grupta sınav günü yerlerini alacaktır. Ayrıca adayların 

sınavda hangi grupta bulunacakları, sınav günü sabah saat 08.30’da Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

binası öğrenci girişinde de ilan edilecektir. Adayların sınavın başlama saatinden önce sınav salonundaki grup 

numaralarını mutlaka öğrenmeleri gerekmektedir.  

• Adayların kimlik kontrolü için sınav günü sınavın yapılacağı salonun girişinde kameralarla sınava girişler ve 

tüm sınav uygulaması kayıt altına alınacaktır. Bu sebeple adaylar 14 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA sabahı 

08:30 sınavın yapılacağı Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonu önünde hazır bulunacaklardır. Adaylar sınavın 

başlama saatinden 30 dakika önce getirmeleri gereken malzemeleri ile birlikte belirlenen sınav salonunda 

kendilerinin isminin bulunduğu grupta yerlerini alacaklardır. 

• Engelli Öğrencilerin Resim Özel Yetenek Sınavı 15 Haziran 2017 Perşembe sabah saat 10.00’da Güzel Sanatlar 

Fakültesi  Giriş Kat Desen II Atölyesi’nde yapılacaktır. Adaylar sınav sabahı saat 09:00’da sınav yeri önünde hazır 

bulunacaklardır.  

• Adaylara sınavın her iki bölümünde çalışmalarını yapmak üzere 35x50 cm. mühürlü resim kâğıdı ve resim 

altlığı sınav görevlilerince dağıtılacaktır.   

• Özel Yetenek Sınavında, her bir bölüm için ayrı sınav kâğıdı kullanılır. Öğrenci adayları, sınav başlamadan önce, 

sınav kâğıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan sağ köşeye adını, soyadını, T.C. Kimlik numarasını ve aday 

numaralarını (ön kayıtta verilecektir) yazarlar.  Bu köşe sınav sonuna kadar açık kalır. Adaylar resim kâğıtlarının 

üzerinde bulunan bilgileri eksiksiz olarak tükenmez kalem ile dolduracak ve imza için ayrılan yeri tükenmez kalem 

ile imzalayacaklardır. Adaylar tarafından doldurulan bilgilerin eksik ya da yanlış yazılması adayların 

sorumluluğundadır.  

• Sınav bitiminde sınav sorumluları adayları sırası ile tek tek yanına çağırarak kâğıtları teslim alacaktır. Her aday kendi 

grubunun sınav sorumlusuna kâğıdını imza karşılığı teslim edecektir. Sınav bitiminde adaylar sınav sorumlularına 

kâğıtlarını kimliklerini göstererek imza karşılığı teslim ederken bu bölüm sınav görevlilerince adayların 

önünde sıkıca yapıştırılıp kapatılarak teslim alınacaktır. 

• Her grubun çizim yapacağı canlı modelin fiziki özelliklerinin farklılık gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Sınav Üst Komisyonu, sınav uygulamalarında mesai saatlerinin dışına çıkılması veya sınav uygulama 

günlerinin uzatılması ile ilgili değişiklik yapabilecektir. Zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav 

Yürütme Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir. 

 

E -  ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Yetenek Sınavı Jürisi, sınav kâğıtlarının kapalı kimlik yerlerini açmadan Desen Sınavı için kompozisyon, oran-

orantı, çizgi-çizgi değerleri, leke-leke değerleri, mekan ilişkisi; İmgesel Sınavı için kompozisyon, perspektif, , boşluk-doluluk, 

özgünlük- konuya uygunluk ve hayal gücü gibi kriterlere göre; canlı modelden desen çalışmasını 100 (yüz) tam not üzerinden; 

imgesel çalışmayı 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirir ve iki çalışmaya verilen notların ortalaması sınav puanı (ÖYSP) 

olarak belirlenir. Gerekli gördüğü takdirde teknolojik olanakları kullanarak sesli ve görüntülü sistemlerden de yararlanabilir. 

Tüm kâğıtlar değerlendirildikten sonra; sınav kâğıtlarındaki kimlik bilgilerinin yazılı köşesi kameralar önünde açılarak 

adayların ad ve soyadları ile aday numaraları başarı puanına göre sıralı olarak bir tutanakla belirlenir.  

Engelli öğrenciler için durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alan programlara başvurmaları halinde YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan 

formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını 

kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacaktır. 

 

F - KISALTMALAR 

 1.YGS Puanı: 2017 yılında YGS sınavında adayların hangi puan türleri yüksek ise o puan adayın YGS puanı olarak işlem 

görecektir. 

2.ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı 

3.OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı,  

 4.CMDSP: Canlı Modelden Desen Puanı, sınavın ilk bölümünü oluşturan çalışmadan alacağı puan. 



5. İSP: İmgesel Sınav Puanı, sınavın ikinci bölümünü oluşturan çalışmadan alacağı puan. 

 

 

G-  ÖZEL YETENEK SINAV PUANININ HESAPLANMASI 

CMDSP 

(Canlı Modelden Desen Puanı) 

İSP 

(İmgesel Sınav Puanı) 
ÖYSP 

(Özel Yetenek Sınavı 

Puanı) 

%50 %50 100 

 

 H DEĞERLENDİRME  

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için ÖSYM tarafından belirlenen ölçütler dikkate alınacaktır. 

 I -ASIL VE YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI 

 

1. 2017–2018 öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı ile bölüme yerleştirilen adayların kesin kayıtları ve boş kalan 

kontenjanlara müracaat edecek olan yedek adayların kayıtları, Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığı tarafından Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 

2. Eksik belge ile gelen ve süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların mazeretleri ne olursa olsun kesinlikle 

kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş olacaklardır. 

3. Adayların ön kayıt sırasında ibraz ettikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında ibraz ettikleri evraklar arasında farklılığın 

tespiti halinde, ilgili adayın kesin kayıt hakkı iptal edilecektir. 

4. Asıl adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjanlar, yedek adaylara duyurulmak üzere 

Kırıkkale Üniversitesi internet adresinde ve Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi internet adresinde 

ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 

5. Başarı puan sıralaması dikkate alınarak kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıtları da Kırıkkale Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca ilan edilen tarihler arasında yapılacaktır. 

6. Yedek adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjan bulunduğu takdirde, yedek adaylara 

duyurulmak üzere, Sınav Üst Komisyonu kararıyla, Kırıkkale Üniversitesi internet adresinde ve Güzel Sanatlar 

Fakültesi internet adresinde ilan edilecektir. 

7. Başarı puan sıralaması dikkate alınarak Sınav Üst Komisyonu kararıyla kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların 

kayıtları, Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca ilan edilen tarihler arasında yapılacaktır. 

8. İlan edilen yedek adaylar, yedek kayıt gününde kayıt yaptırmak üzere gelmezler ise, mazeretleri ne olursa olsun 

kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt haklarını kaybetmiş olacaklardır. 

 

 

Resim Bölümü 

ASIL KAYIT 

2017 ÖSYM tarafından 

belirlenen kesin kayıt tarihi 

Resim Bölümü 

YEDEK KAYIT 

2017 ÖSYM tarafından 

belirlenen kayıt tarihi 

 

 

İ. YERLEŞTİRME 

1.Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı 

kazanmış olacaktır. Yerleştirme puanlarına göre kontenjan sayısının bitiminden başlayan adaydan başlamak üzere kalan 

bütün adaylar yedek listeyi oluşturacaktır. 



2.Puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işlemlerinde adaylar arasında meydana gelebilecek puan eşitliği 

durumunda, YGS-puanı yüksek olan aday; YGS- puanının eşitliği durumunda OBP puanı yüksek olan aday; OBP eşitliği 

durumunda ise yaşı küçük olan aday tercih edilecektir. 

 

J - İTİRAZ 

Kontrol Listelerine İtiraz: Adayın başvuru bilgilerini gösteren Kontrol Listeleri, 14 Haziran 2017 sabahı Güzel Sanatlar 

Fakültesi internet sitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi binası girişinde ilan edilecektir. Bu kontrol listeleri ilan edildikten sonra 

asıl ve yedek aday listeleri ilan edilinceye kadar, listedeki bilgilerin hatalı olduğunu saptayan adaylar, Sınav Üst Komisyonuna 

itiraz edebileceklerdir. Asıl ve yedek listeler ilan edildikten sonra yapılan itirazlar geçersiz olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

 

RESİM BÖLÜMÜ 

RESİM ANASANAT DALI 

 

2017–2018 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV TAKVİMİ 

Sınav İşlemleri Tarih Yer 

 

 
ÖN KAYIT 

 

07-08-09 Haziran 

2017 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Kırıkkale 

Üniversitesi Yerleşkesi 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

14 Haziran 2017 

 

Eğitim Fakültesi 

Kapalı Spor Salonu,  

Kırıkkale Üniversitesi 

Yerleşkesi 

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN RESİM ÖZEL YETENEK SINAVI 15 Haziran 2017 

 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi,  Giriş Kat, 

Desen II Atölyesi, 
Kırıkkale Üniversitesi 

Yerleşkesi 

 
*
 SIRALI SINAV SONUÇLARININ İLANI  

   
(ASIL VE YEDEK LİSTE) 

 

Kırıkkale 

Üniversitesi 

Rektörlüğünce 

duyurulacaktır 

 

 

 

ASIL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 

 

 

2017 ÖSYM 

tarafından belirlenen 

kesin kayıt tarihi 

Kırıkkale Üniversitesi 

Rektörlüğünce 

duyurulacaktır 

 

 

YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 

 

 

 

2017 ÖSYM 

tarafından belirlenen 

kesin kayıt tarihi 

Kırıkkale Üniversitesi 

Rektörlüğünce 

duyurulacaktır 

 

*Desen ve İmgesel sınavlarına verilen puanların ortalaması Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olacaktır. 

Ortaöğretim Başarı Puanı ÖSYM tarafından açıklanmadığı taktirde adayların sadece Özel Yetenek Sınav Puanı 

sonuçları (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül hesaplanmadan) Kırıkkale Üniversitesi ile Güzel Sanatlar 

Fakültesi internet sitesinde duyurulacaktır. Başarı sıralı sınav sonuçlarının ilanı (Asıl ve Yedek Liste) Ortaöğretim 

Başarı Puanı açıklandıktan sonra hesaplanarak Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünce duyurulacaktır. 

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ  


