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2017
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
SINAV BAŞVURU KOŞULLARI
1. Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) 2016-2017 Eğitim-Öğretim
yılı veya daha önce mezun durumda olmak.
2. 2017-YGS’ye katılmış olmak.
3. YGS sonucuna göre herhangi bir yükseköğrenim kurumuna girmeye hak kazandığı halde kesin kayıt
yaptırmamış olmak.
4. Liseler ve dengi okullardan mezun olan adaylardan YGS 2017 sınavından YGS-1, YGS-2, YGS-3,
YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan almış olmak.
BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ, YERİ VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başvuru Koşulları
1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ÖZEL YETENEK SINAVI için ön kayıt işlemleri Online başvuru ile
yapılacaktır.
2. Adaylar başvurularını 12 - 18 Haziran 2017 tarihleri arasında http://gstf.karabuk.edu.tr internet
adresi üzerinden online olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
3. İnternet üzerinden online başvuru işlemini tamamlayan adayların, gerekli olan evrakları 19 – 23
Haziran 2017 (saat: 17:00’a kadar) tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla eksiksiz olarak
teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ya da kargo yolu ile yapılan başvurulardaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. Online başvuru sonrasında posta, kargo yoluyla veya şahsen teslim edilen evrakların asıl belge
üzerinden “aslı gibidir” onaylı olması gerekmektedir.
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EVRAK TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER
1. 2 adet Islak İmzalı Online Başvuru formu (başvuru dilekçesi yerine geçer) (Adayın kendisi tarafından
imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış olmalıdır.)
2. YGS - 2017 sınav sonuç belgesinin onaylı sureti (AOBP gösteren)
3. Nüfus cüzdanının onaylı sureti (Aslı gibidir olması yeterlidir)
4. Son altı ayda çekilmiş iki adet 4.5cm x 6cm boyutlarında vesikalık fotoğraf
5. Mezun olduğu kurumdan alınan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Mezuniyet
puanı yüzlük sisteme göre belirtilmelidir)
Evrak Teslim Adresi: Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
Resim Bölümü. Yenimahalle Mah. Prof. Metin Sözen No: 4/1 Cad. 78600
Safranbolu/KARABÜK
Online kaydını yaptıran ancak belgelerini belirtilen tarihe (23 Haziran 2017 Cuma günü saat 17:00) kadar
Bölüm Sekreterliğine iletmeyen, geç veya eksik ileten adayların başvurusu kabul edilmez. Bu adaylar Özel
Yetenek Sınavına alınmaz.
RESİM BÖLÜMÜ KONTENJANI VE ÖZEL YETENEK SINAVI YERİ
1. Resim Bölümüne “2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda belirtilen
kontenjan kadar öğrenci alınacaktır. Adaylar kılavuza ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinden erişebileceklerdir.
2. Resim Bölümü özel yetenek sınavı sonucunda, sınava girip başarılı olan aday öğrenci sayısının
belirtilen kontenjandan az olması durumunda belirlenen asıl listede kontenjan doldurma zorunluluğu
yoktur. Bu durumda asıl listede belirtilen kontenjandan daha az sayıda öğrenci bulunabilir ve
açıklanan asıl listedeki aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.
3. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi Resim Bölümü atölyelerinde gerçekleştirilecektir.
ÖZEL YETENEK SINAVI USÜLLERİ
1. 1. Aşama Sınavı “modelden desen” çizimi şeklinde yapılacaktır. 2. Aşama Sınavı ise “hayali
(imgesel) kompozisyon” çizimi şeklinde yapılacaktır. Her bir sınavın süresi 90 (doksan) dakikadır.
Bu süre boyunca, canlı modelin verdiği mola haricinde ara verilmez.
2. Adaylar sınav süresince sınav giriş kartlarını (sınav öncesi verilecektir) ve Özel kimlik belgelerini (nüfus
cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb) yanlarında bulunduracaklardır. Bu belgeleri eksik olan adaylar
sınava alınmaz.
3. Sınav sırasında kullanılacak resim kağıtları ve altlık (duralit) fakültemiz tarafından adaylara verilecek
olup, adayların dışarıdan getirdikleri resim kağıtlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.Resim kağıdı
ve altlık dışında kalan diğer çizim malzemelerini (kalem, silgi vb.) adaylar kendileri getirceklerdir.
4. Sınav süresince adayların sınav salonu dışına çıkışlarına izin verilmeyecektir. Acil veya öngörülemeyen
durumlarda adaylar gözetmen denetiminde sınav salonu dışına çıkabilirler.
5. Sınav başlangıç saatini takip eden ilk 15 dakika içinde adayların sınava girmesine izin verilir. İlk 15
dakika geçtikten sonra geç kalan adayların ise sınava girişine izin verilmeyecektir.
6. Adayların sınav süresince; sınav salonu ve çevresinde cep telefonu ve görüntü veya ses kaydına
imkan veren cihazları kullanmaları, sınav süresince yaptıkları çizimlerin fotoğrafını çekmeleri yasaktır.
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7. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendisi yerine
başkasını sınava sokan adaylar belirlendiği takdirde sınava alınmaz, durum tutanağa işlenir ve bu
kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

DEĞERLENDİRME USÜLLERİ ve PUAN HESAPLAMALARINDA İZLENECEK YÖNTEMLER
1. Birinci aşama (modelden desen) sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirme yapılır; 50 (elli) tam
puan ve üzerinde puan alan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır.
2. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 1. Aşama sınav puanının %40’ı ile 2. aşama
sınav puanının %60’ının toplamıdır.
3. İkinci aşama puanı 50 (elli)’nin altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
4.

Kesin kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin belirlenmesinde aşağıda yer alan formüller kullanılır.
ÖYSP’lerin Toplamı

ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması =

Aday Sayısı

ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması =
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonar her aday için ÖYSP Standart Puanı (ÖYSPSP) hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır.

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x

Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması
ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması

ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa;
YP = (1,17 x ÖYSP–SP) + (0,11 x OBP) + (0,22YGS-P) + (0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa;
YP = (1,17 x ÖYSP–SP) + (0,11 x OBP) + (0,22YGS-P)
(YP = Yerleştirme Puanı, ÖYSP = Özel Yetenek Sınavı Puanı, OBP = Ortaöğretim Başarı Puanı,
YGS-P = Yükseköğretime Giriş Sınavı Puanı, ÖYSP–SP = ÖYSP Standart Puanı.)

+50
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5. 2016 - ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Bu kural Açıköğretim’in kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır.
Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açıköğretim’in kontenjan sınırlaması olmayan
programlarına 2016-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
6. Resim Bölümü özel yetenek sınavına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesi ve seçimi,
Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara göre
yapılır. Engelli aday öğrencilerin belirlenmesi ve seçimi ise, ilgili yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
7. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulacak ve bu kılavuzun
“Resim Bölümü Kontenjanı ve Özel Yetenek Sınavı Yeri” başlığı altında belirtilen esaslara göre kesin
kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenci listeleri ilan edilecektir.
SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek aday öğrenci listeleri Karabük Üniversitesi Fethi
Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’nca http://gstf.karabuk.edu.tr internet
adresinden ilan edilir.
2. Kesin kayıt işlemleri için asıl listede yer alan aday öğrencilerin, Rektörlükçe istenen belgeler ile
birlikte daha sonra ilan edilecek olan kayıt tarihlerinde Dekanlık Kayıt Bürosuna şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
UYGULAMA VE ESASLAR
1. Bu kılavuzda yer almayan diğer hususlar; 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.
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2017 ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunun

http://gstf.karabuk.edu.tr

05 Haziran 2017

internet adresinde yayınlanması
Online Başvurular (Ön Kayıt)

12-18 Haziran 2017

http://gstf.karabuk.edu.tr

19 Haziran – 23 Haziran 2017
(17:00’a kadar)

Başvuru Evrakları Teslimi

23 Haziran 2017
(17:30’dan sonra)

Başvurusu Kabul Edilen Aday Öğrencilerin İlanı

1.Aşama Sınavının yapılması
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü atölyeleri
Safranbolu / KARABÜK

5 Temmuz 2017
Çarşamba
Saat : 09:30

2. Aşama Sınavının yapılması
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü atölyeleri
Safranbolu / KARABÜK

6 Temmuz 2017
Perşembe
Saat: 09:30

Kesin Kayıt Tarihleri (Asil adaylar)

Daha sonra ilan edilecektir.

Yedek Kayıt Tarihleri (Yedek adaylar)

Daha sonra ilan edilecektir.

Bu kılavuza http://gstf.karabuk.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir.

Tüm Adaylarımıza Başarılar Dileriz.
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekanlığı

