
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

  

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin aşağıda belirtilen programlarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci 

alınacaktır.  

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ                                                               KONTENJAN  

Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı I. Öğretim                        (ÖSYM tarafından belirlenen kontenjan kadar)  

Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı I. Öğretim        (ÖSYM tarafından belirlenen kontenjan kadar)  

 

BAŞVURU ŞARTLARI:  

1. T.C. vatandaşı olmak.  

2. 2017-YGS sınavına girmiş olmak.  

3. Resim Bölümü için; 2017-YGS Sınavının puan türlerinin en az birinden; tüm lise mezunları için en az 170.000 veya daha 

fazla puanı almış olmak. 

    Müzik Bölümü için; 2017-YGS Sınavının puan türlerinin en az birinden; tüm lise mezunları için en az 150.000 veya daha  

fazla puanı almış olmak. 

4. Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. 

Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama işlemleri 2017 ÖSYS kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır.  

 

5. 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. 

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:  

Başvurular 07-08-09 Haziran 2017 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde (Kırıkkale Üniversitesi 

Yerleşkesi Yahşihan-Kırıkkale) mesai saatleri (08:30 –17:30) içerisinde şahsen veya adayın bir yakını tarafından yapılacaktır. 

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

 

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ:  

Resim Özel Yetenek Sınavı 14 Haziran 2017 tarihinde Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.  

Engelli Öğrencilerin Resim Özel Yetenek Sınavı 15 Haziran 2017 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi Desen II Atölyesi’nde 

yapılacaktır. 

Müzik Özel Yetenek Sınavı 13-14-15 Haziran 2017 tarihleri arasında Mavi Salon’da yapılacaktır.  

Engelli Öğrencilerin Müzik Özel Yetenek Sınavı 16 Haziran 2017 tarihinde Mavi Salon‘da yapılacaktır. 

**Sınavla ilgili bilgiler Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasında yayınlanacak Sınav Kılavuzunda yer alacaktır.  

 

ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:  

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

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

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

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

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

5. Başvuru şartlarının 5. maddesinde belirtilen durumlara sahip engelli adaylar için engelli olduklarını gösteren Engelli Sağlık  

    Kurulu Raporu aslı veya onaylı örneği.  

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

7. Faksla gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir. 

 


