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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  

RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI 

 

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

 

A - SINAVLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Başvuru Şartları 

    1.1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 

    1.2. 2021-YKS sınavına girmiş olmak. 

    1.3. 2021-YKS Sınavı TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanından tüm lise mezunları  için 

en az 150.000 veya daha fazla puanı almış olmak. 

    1.4. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir 

 oturumuna girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde 

 kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmaları 

 zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel 

 yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, 

 Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2021-YKS’ye başvuru yapmaları 

 zorunludur. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS’nin hiçbir 

 oturumuna katılmadan 2020-TYT puanını kullanmak isteyenlerin (özel yetenekle 

 öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar da dâhil) 2021-YKS’ye başvuru 

 yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2021-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2020-

 TYT puanını, 2021 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır (2021 YKS Kılavuzu). 

    1.5. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda 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, ilgili 

 yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile 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 (2021 YKS 

Kılavuzu). 

    1.6. 2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel 

 yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim 

 programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 

 2020-YKS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim  Bilgi 

Sisteminden (YÖKSİS) alınacak ve bu adayların OBP’lerinin çarpılacağı  katsayıları yarıya 

düşürülecektir (2021 YKS Kılavuzu). 

    1.7. Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış 

 adaylar da Özel Yetenek Sınavına başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar  ve 

 puanlama işlemleri 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’ndaki 

 esaslara göre yapılacaktır (2021 YKS Kılavuzu). 

 

2. Başvuru Tarihleri 

Başvurular 9-13 Ağustos 2021 (İlk gün saat 08:30’dan, son gün saat 17:30’a kadar) 

tarihlerinde (kku.edu.tr) internet sayfasından online olarak yapılacaktır. 

 

3. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Tarihleri 

    3.1. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavları 17-18-19-20 Ağustos 2021 tarihlerinde  K.Ü. 

Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda (Eğitim Fakültesi binası  arkası) 

yapılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler Güzel Sanatlar Fakültesi internet  sayfasında 

(gsf.kku.edu.tr) yayımlanacak Sınav Kılavuzunda yer alacaktır. 

    3.2. Resim Bölümü Engelli Adayların Özel Yetenek Sınavları 18 Ağustos 2021 

 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Kat, Desen II Atölyesi'de yapılacaktır. 

 Sınavla ilgili bilgiler Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfasında (gsf.kku.edu.tr) 

 yayımlanacak  Sınav Kılavuzunda yeralacaktır. 



 

4. Başvuru Şekli 

    4.1. Adaylar; başvuru tarihlerinde Üniversitemiz internet sayfasında (kku.edu.tr)

 “Duyurular” alanında yer alan “Özel Yetenek Sınavı Başvurusu” sekmesine 

 tıklayarak, başvuru yapacakları program üzerinden elektronik olarak başvurularını 

 gerçekleştireceklerdir. 

    4.2. Elektronik başvurularda aşağıda istenen belgeler taranarak sisteme eklenecektir. 

 Başvuru sonrasında adayların başvurularda belirttikleri e-posta adreslerine “Başvuru 

 Sonucunun Başvuru Sisteminden Kontrol Edilmesi Gerektiğini” bildiren e-posta 

 gönderilecektir. E-posta alan adaylar başvuru paneline tekrar dönerek başvuru 

 sonuçlarının kabul edildiğini, reddedildiğini veya hatalı olup olmadığını 

 öğrenebileceklerdir. 

    4.3. Başvuru işlemini başarı ile tamamlayarak başvurusu onaylanan ve özel yetenek 

 sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi 16 Ağustos 2021 tarihinde 

 Üniversitemiz internet sayfasından (kku.edu.tr) ilan edilecektir. 

    4.4. Yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adaylar, başarılı sayılsalar bile 

 değerlendirme dışı tutulacaklardır. 

 

5. Başvurularda Aday Tarafından Otomasyona Eklenmesi Gereken Belgeler 

    5.1. Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ̧ vesikalık fotoğraf olması 

 gerekmektedir. Vesikalık olmayan veya adayın yüzünün seçilemediği fotoğraflar 

 kabul edilmeyecektir.) 

    5.2. YKS Belgesi (YKS sonuç belgesi adayın fotoğrafı ve TYT puanı net bir şekilde 

 gözükecek biçimde yüklenecektir.) 

    5.3. Engelli Raporu (Engelli adayların engellerini belirten raporlarını okunaklı bir 

 biçimde yüklemeleri gerekmektedir.) 

 

 



6. Adayların Sınav Girişinde Yanlarında Bulundurması Zorunlu Belgeler 

    6.1. Fotoğraflı Başvuru ve Giriş Belgesi (Başvuru Sisteminden alınacaktır. Adaylar,  bu 

 belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının 

 görünür olmasına dikkat etmelidir. Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz 

 çıktıları kabul edilir.) 

    6.2. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış 

 Pasaport. 

    6.3. “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Engelli adayların engellerini belirten  raporlarını 

sınav günü yanlarında getirmeleri zorunludur.) 

    6.4. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne 

 olursa olsun, Özel Yetenek Sınavına alınmayacaklardır. 

 

7. Sınavla İlgili Önemli Bilgiler 

    7.1. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat 

 Dalı’nın 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kırıkkale Üniversitesi 

 Yerleşkesi’nde yapılacaktır. 

    7.2. 2021-2022 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. 

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

aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale  Üniversitesi sorumlu 

olmayacaktır. 

    7.4. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolünde ve yapılacak itirazlarda ÖSYM’nin veri 

 kaynaklarından alınan  bilgiler geçerli olacaktır. 

    7.5. Sınav, Sınav Üst Komisyonu gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar 

 Fakültesi öğretim elemanları tarafından yapılacaktır. 

    7.6. Sınav kılavuzunda yer almayan hususlarda, sınav üst komisyonu yetkilidir ve bu 

 komisyonun alacağı kararlar geçerlidir. 

    7.7. Özel Yetenek Sınavı K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda 

 (Eğitim Fakültesi binası arkası) yapılacaktır. 



    7.8. Sınavın başvurusu; adaylar başvuru tarihlerinde Üniversitemiz internet  sayfasında 

(kku.edu.tr) “Duyurular” alanında yer alan “Özel Yetenek Sınavı  Başvurusu” 

sekmesine tıklayarak, başvuru yapacakları program üzerinden online  olarak başvurularını 

gerçekleştireceklerdir. 

    7.9. Sınavın değerlendirilmesi bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale 

 Üniversitesi internet sayfasında (kku.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca posta ile 

 adreslere duyuru yapılmayacaktır. 

  7.10. Herhangi bir sebepten dolayı (sağlık raporları da dâhil) sınava girmeyen aday, 

 sınavla ilgili hak talep edemeyecektir. 

 

8. Covid-19 Pandemisi Kapsamında Alınacak Tedbirler 

    8.1. Sınav gününe kadar Covid-19 pozitif/temaslı olan adayların durumlarını  gösteren 

 belgeyi bir dilekçe ile gsf@kku.edu.tr e-posta adresine Özel Yetenek Sınavından 

 önce göndermeleri zorunludur.  

    8.2. Covid-19 pozitif/temaslı olan adaylar Özel Yetenek Sınavı için oluşturulmuş ayrı 

 salonda sınava alınacaktır. 

    8.3. Sınav gününde sosyal mesafe kuralının etkin bir şekilde uygulanabilmesi  amacıyla 

 adaylar en fazla 1 (bir) yakınıyla kampüse giriş yapabileceklerdir. 

    8.4. Adaylardan Özel Yetenek Sınavına girerken HES Kodu istenecektir. HES Kodu 

 olmayan ya da ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

    8.5. Adaylar sosyal mesafe ve hijyen kuralları gereği daha küçük gruplar halinde sınava 

 alınacaktır.  

    8.6. Sınav salonuna adaylar ve görevliler maske ile giriş yapabileceklerdir.  

    8.7. Özel Yetenek Sınavına ilişkin gerekli durumlarda alınabilecek ilave tedbirlere 

 yönelik bilgiler Sınav Üst Komisyonu kararı ile Üniversitemiz internet sayfasından 

 (kku.edu.tr) ilan edilecektir. 

 
 
 
 
B - SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR 

Özel Yetenek Sınavına girecek adaylar; 



    1. Fotoğraflı ve onaylı Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya 

 geçerlilik süresi dolmamış Pasaport (başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak 

 kabul edilmemektedir). Fotoğraflı ve onaylı Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti 

 kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaportu sınav günü yanında 

 bulundurmayan aday, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz 

 sayılacaktır. 

    2. Sınav Giriş Belgesi; Fotoğraflı Başvuru ve Giriş Belgesi (Başvuru Sisteminden 

 alınacaktır. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde 

 fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Sınava Giriş Belgelerinin renkli 

 veya siyah beyaz çıktıları kabul edilir.) Adaylar sınavın bütün aşamalarında Sınav 

 Giriş Belgesi’ni yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınav giriş belgesi sınav 

 bitiminde adaylardan sınav sorumlularınca geri alınacaktır. 

    3. 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. 

    4. 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 Fakültesi'nin 

 dağıttığı özel mühürlü resim kâğıtları kullanılacaktır. Resim altlıkları Güzel Sanatlar 

 Fakültesi tarafından sınava girecek adaylara yetenek sınavı başlamadan önce 

 dağıtılacak ve sınav bitiminde toplanacaktır. 

    5. 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. 

    6. Sınav kâğıdında sınavda sorulan soru konusu dışında yapılan her türlü yazı, işaret, 

 çizim vb. olması durumunda, adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 



    7. Adaylar, cep telefonu, cep bilgisayarı, tablet, ses ile görüntü kaydedici ya da 

 naklediciler, MP3-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. 

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

    9. Sınav esnasında görevlilerle, sınav gözetmenleri ile konuşmak ve soru sormak 

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

 yasaktır. 

    10. Adaylar sınav esnasında salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak 

 zorundadırlar, adaylar sınav esnasında zorunlu hallerde tuvalete salon görevlilerinin 

 nezaretinde gidebilir. 

    11. Sınav esnasında ihtiyaç molası verilmeyecektir. 

    12. Tüm Adaylar Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ilan 

 edilen  Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nde yazılı koşulları kabul etmiş sayılır. 

 

C - YETENEK SINAVININ UYGULANMASINA İLİŞKİN KURALLAR 

Covid-19 nedeniyle 2021-2022 Özel Yetenek Sınavı tek aşamadan oluşacak ve yalnızca 

imgesel sınavı gerçekleştirilecektir. 

 

İmgesel sınavı: 60 dk. (Altmış dakika) 

İmgesel sınavı, bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi; kurşun kalem çizimiyle 

tasarlayabilme becerisini ölçmek için yaptırılır. Bu bölüm, 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, sınavdan 15 dk önce sınav jürisi tarafından belirlenen bir konuyu, kendilerine 

dağıtılacak resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. İmgesel Sınavının bitiminde adayın sınava 

girdiği grubun sınav gözetmenleri tarafından kimlik denetimi yapıldıktan sonra aday kimlik 

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



Sınav giriş belgelerinde yazılı bilgilerin sınav kâğıdına doğru işlenip işlenmediği konusunda 

sınav salon görevlileri gerekli kontrolleri yapacaktır. Sınav başlamadan önce, sınav 

kâğıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan sağ köşeye adı-soyadı, T.C. 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. Sınav 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. 

 

D - ÖZEL YETENEK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

    1. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yetenek Sınavı tek aşama hâlinde 

 gerçekleştirilir. 

    2. Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  

    3. Sınav başladıktan 15 (on beş) dakika sonra gelenler sınava alınmaz. Sınav 

 başladıktan 15 (on beş) dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz. Yine sınav bitimine 

 15 (beş) dakika kala adaylar sınav salonundan dışarı çıkamaz. Sınavın  başlamasını 

izleyen ilk 15 dakika içinde herhangi bir sebeple geç gelenlere ek  süre verilmez. Sınava ilk 15 

dakikadan sonra gelenler yada imgesel sınava  katılmayanlar sınav hakkını kaybederler. 

    4. Sınava başvuran aday listesinden sınav grupları oluşturulacaktır. Her adayın sınav 

 salonunda hangi grupta bulunacağına ait isim listesi Kırıkkale Üniversitesi Güzel 

 Sanatlar Fakültesi internet sayfasında (gsf.kku.edu.tr) sınavdan bir (1) gün önce 

 yayımlanacak ve adaylar kendi isimlerinin bulunduğu grupta sınav günü yerlerini 

 alacaktır. Ayrıca adayların sınavda hangi grupta bulunacakları, sınav günü sabah saat 

 08.30’da sınav binası girişinde de ilan edilecektir. Adayların sınavın başlama  

 saatinden önce sınav salonundaki grup numaralarını mutlaka öğrenmeleri 

 gerekmektedir. 

    5. Adayların kimlik kontrolü için sınav günü sınavın yapılacağı salonun girişinde 

 kameralarla sınava girişler ve tüm sınav uygulaması kayıt altına alınacaktır. Bu 

 sebeple adaylar sınav günü saat 08:30’da sınavın yapılacağı Spor Bilimleri 

 Fakültesi Kapalı Spor Salonu (Eğitim Fakültesi binası arkası) önünde hazır 



 bulunacaklardır. Adaylar sınavın başlama saatinden 30 dakika önce getirmeleri 

 gereken malzemeleri ile birlikte belirlenen sınav salonunda kendilerinin isminin 

 bulunduğu grupta yerlerini alacaklardır. 

    6. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı 17 -18-19-20 Ağustos 2021 tarihlerinde sabah 

 saat 10.00’da K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda (Eğitim 

 Fakültesi binası arkası) yapılacaktır.  

    7. Engelli Öğrencilerin Resim Özel Yetenek Sınavı 18 Ağustos 2021 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. 

    8. Adaylara imgesel sınav için çalışmalarını yapmak üzere 35x50 cm. mühürlü  resim 

kâğıdı ve resim altlığı sınav görevlilerince dağıtılacaktır. 

    9. Öğrenci adayları, sınav başlamadan önce, sınav kâğıtlarında kimlik bilgileri  için 

ayrılan sağ köşeye adı-soyadı, 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. 

    10. 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  görevlilerce adayların önünde 

sıkıca yapıştırılıp kapatılarak teslim alınacaktır. 

 

E - ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yetenek Sınavı Jürisi, sınav kâğıtlarının kapalı kimlik yerlerini açmadan İmgesel Sınavı için 

kompozisyon, perspektif, boşluk- doluluk, özgünlük- konuya uygunluk ve hayal gücü gibi 

kriterlere göre; 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirir ve çalışmaya verilen puan 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 TYT 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 

• 2021-TYT Puanı (TYT-P): 2021 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 

sınavında adayların aldığı puanı adayın TYT puanı olarak işlem görecektir. 

• ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı 

• OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı 

• İSP: İmgesel Sınav Puanı 

 

G - DEĞERLENDİRME 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için ÖSYM tarafından belirlenen ölçütler 

dikkate alınacaktır. 

 

H - ASIL VE YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI 

    1. 2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ile bölüme yerleşmeye hak 

 kazanan adayların kesin kayıtları ve boş kalan kontenjanlara müracaat edecek olan 

 yedek  adayların kayıtları, Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 

 tarafından elektronik ortamda yapılacaktır.  

    2. Eksik belgeyle başvuran 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 mesai bitimi boş kalan kontenjanlar, 

 yedek adaylara duyurulmak üzere Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında 

 (kku.edu.tr) 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 sayfasında (kku.edu.tr) ilan edilecektir.

7. İlan edilen yedek adaylar, yedek kayıt gününde kayıt yaptırmadıkları takdirde,

mazeretleri ne olursa olsun kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt

haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

8. Asıl ve yedek adayların kayıtlarıyla ilgili detaylı bilgiler adaylara duyurulmak üzere

Üniversitemiz internet sayfasında (kku.edu.tr) ilan edilecektir.

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, TYT-puanı yüksek olan aday; TYT- 

 puanının eşitliği durumunda OBP puanı yüksek olan aday; OBP eşitliği durumunda 

ise yaşı küçük olan aday tercih edilecektir. 

3. Engelli öğrenciler için durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri

kaydıyla, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT

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.

J - İTİRAZ 

Kontrol Listelerine İtiraz: Adayın başvuru bilgilerini gösteren Kontrol Listeleri, 16 Ağustos 

2021 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında (kku.edu.tr) ilan edilecektir. Bu 

kontrol listeleri ilan edildikten sonra aynı gün içinde listedeki bilgilerin herhangi birinde 



yanlışlık olduğunu saptayan adaylar Özel Yetenek Programları Üst Komisyonuna itiraz 

edebileceklerdir. Adaylar gsf@kku.edu.tr adresine e-posta yoluyla itirazlarını 

iletebileceklerdir. Özel Yetenek Programları Üst Komisyonu tarafından başvurusu 

değerlendirilen adaya e-posta ile bilgi verilecektir. Belirtilen süre içerisinde başvurmayan 

adayların itirazları geçersiz olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI 

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

SINAV TAKVİMİ 

* Asıl, Yedek ve Boş Kalan Kontenjan Kayıt İşlemleri ilgili detaylı bilgiler adaylara duyurulmak üzere Kırıkkale Üniversitesi
internet sayfasında ilan edilecektir.

* Sınav kılavuzunda yer almayan hususlarda, Sınav Üst Komisyonu yetkilidir ve bu komisyonun alacağı kararlar geçerlidir.

Adres: Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara Yolu 7. Km. 71450, Yahşihan, KIRIKKALE 

E-posta: gsf@kku.edu.tr Telefon: 0 (318) 357 32 35

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ. 

(kku.edu.tr) 

Başvuru ve Sınav Takvimi Tarih ve Saat Yer

  Online Başvuru Tarihleri
09-13 Ağustos 2021

  (İlk gün saat 08:30'dan, 
  son gün saat 17:30'a kadar)

Başvurular Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında 
“Duyurular” alanında yer alan “Özel Yetenek Sınavı 

Başvurusu” sekmesine tıklayarak, başvuru yapacakları 
program üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

  Kontrol Listelerinin İlanı   16 Ağustos 2021   Kırıkkale Üniversitesi İnternet Sayfası

  Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı
  İmgesel Sınavı

17-18-19-20 Ağustos 2021
  Saat: 10:00

K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu

  Engelli Öğrencilerin Resim Bölümü 
  Özel Yetenek Sınavı
  İmgesel Sınavı

  18 Ağustos 2021
  Saat: 10:00

K.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu


