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SINAV TARİHİ VE YERİ 

1. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi Resim Atölyesinde gerçekleştirilecektir. Sınav yeri hakkında gerekli yönlendirmeler 

sınav günü yapılacaktır. 

2. Resim Bölümü kontenjanlarını ve sınav tarihlerini içeren tablo aşağıda gösterilmiştir. 

 
 

Alınacak Öğrenci 

Sayısı Sınav Ön Kayıt  

Tarihleri 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

TARİH ve SAATİ 

Bölü

m 
Kontenjan 

  1. Aşama Sınavı 

 

   2. Aşama Sınavı 

 
 

Resi

m 

 

Kontenjan 
Kılavuzunda 

belirtilen sayının 
% 10 

1-10 Agustos 
2018 

(17:00’a kadar) 

14 Agustos 2018 

Salı 

Saat: 10:00 

15 Ağustos 2018 

Çarşamba 

Saat: 10:00 
 

ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASI 

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. 
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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. Verilen arada ise adaylar 

salon dışına çıkamazlar. 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 getirmeleri ve kullanmaları yasaktır. 

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 YÖNTEMİ 

1. Yetenek Sınavı Jürisi değerlendirmeyi, birinci aşama eleme sınav kağıtlarında kapalı halde 

bulunan kimlik bilgilerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla yapar. Birinci aşamada 100 

(yüz) tam puan üzerinden değerlendirme yapılır; 50 (elli) tam puan ve üzerinde puan alan adaylar 

ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır. 

2. Birinci Aşama Sınavı’nı kazanan adayların kimlik bilgilerinin yazılı olduğu alan açılarak, ad ve 

soyadları ile aday numaraları bir tutanakla tespit edildikten sonra birinci aşama sınav sonucu ilan 

edilir. Birinci aşama sınav sonuç listesinde puan bilgisi yer almaz. Değerlendirme sonucu 

“başarılı” veya “başarısız” şeklinde ifade edilir. 

3. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 1. Aşama sınav puanının %50’ı ile 2. aşama 

sınav puanının %50’ının toplamıdır. İkinci aşama puanı 50 (elli)’nin altında olan adaylar 

değerlendirmeye alınmaz. 50 (Elli) Puanın üzerindeki adaylar ise kontenjan dahilinde puan 

sırasına göre yerleştirilecektir. 

4. Adaylar kendi içinde değerlendirilirler. Kontenjan doldurma zorunluluğu yoktur. 

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGE VE MALZEMELER 

1. Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb) 

2. 1. ve 2. Aşama sınavlarında kullanılmak üzere çizim malzemeleri (kalem, silgi vb.)  

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt tarihlerini Karabük Üniversitesi Öğreci İşleri Daire Başkanlığı 

duyuracaktır. 

ÖNEMLİ NOT: 
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Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, 

yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Karabük Üniversitesi Senatosu, Karabük 

Üniversitesi ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulu kararları 

gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Karabük Üniversitesi tarafından 

saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından verilen 

kararlara göre işlem yapılır. 

 

Bu kılavuz Fakültemiz web sayfası olan “ http://gstf.karabuk.edu.tr ”  adresinden yayınlanacak olup 

basımı ve dağıtımı ayrıca yapılmayacaktır. 

 

Tüm Adaylarımıza Başarılar Dileriz. 

 

SAFRANBOLU FETHİ TOKER 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

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

