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1.ÖN KAYIT İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER 

1.1. Fakültemizin herhangi bir bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için 2018-2019 TYT 
puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

1.2. Fakültemizin  (GSTF) Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Resim, Seramik 
ve Cam ile Müzik Bilimleri  Bölümlerine öğrenci alımları için ön kayıtlar 15-31 Ağustos 
2019 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Web Ana Sayfası üzerinde yer alan 
gstfoys.kastamonu.edu.tr linki üzerinden yapılacaktır. 

1.3. Web sitesi üzerinden online ön kayıt yapacak adayların, biyometrik* fotoğraf 
çektirerek sistemdeki müracaat formuna yüklemeleri gerekmektedir. Uygun formatta 
olmayan fotoğ¬raflar ile yapılan başvurular, iptal edilecektir. Ön kaydı onaylanmamış 
adayların belirtmiş oldukları cep telefonu numarasına ön kaydın onaylanmadığına dair 
mesaj gönderilecektir. Kayıt durumunun kontrolü adayın kendi sorumluluğundadır. 

Vesikalık biyometrik* fotoğraf (adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız 
ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş ve net olmalıdır.) 
Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

*Biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri 
https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/ biyometrikfoto.aspx 
adresinden öğrenebilirsiniz. 

1.4. Sınav günü, nüfus cüzdanındaki fotoğrafı ile aday giriş belgesindeki fotoğrafı 
uyuşmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

1.5. Aday, sınava gelirken giriş belgesi ve nüfus cüzdanı (yabancı uyruklu adaylar için 
resmi tercümeli pasaport) ile gelmelidir. 
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1.6. Adaylar Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Resim, Seramik ve Cam 
Bölümlerine tercih sıralamasıyla başvurabileceklerdir. Adayların bütün bölümleri 
tercih etme zorunluluğu yoktur.

1.7. Ön kayıt yapan adaylar beyanlarını doğru yapmak zorundadırlar. Ön kayıtlar 
esnasında doğru beyanda bulunmadığı anlaşılan adaylar için yasal işlem başlatılmakla 
birlikte, kesin kayıt hakkı da olmayacaktır. (Adayın doğru beyanda bulunmaması 
halinde öğrenci mezuniyet aşamasında dahi olsa okuldan ilişiği kesilir ve yasal 
işlem başlatılır) 

1.8. Adaylar ön kayıt için herhangi bir ödeme yapmazlar. 
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2. ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI 

2.1. 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 “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. 

2.2. Engelli adaylar için ayrıca kontenjan açılmayacaktır. Engelli adaylar da mevcut 
kontenjana dâhil edilecektir.
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3.ENGELLİ ADAYLARIN ÖN KAYITLARI 

3.1. Engelli adayların ön kayıtlar için doğrudan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

3.2. Engelli adayların ön kayıt başvurularını 15-31  Ağustos 2019  tarihleri arasında 
ve mesai gün ve saatleri içinde (8.30-17.30) yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla 
ve web sitesi üzerinden yapılan online başvurular engelli aday kategorisinde kabul 
edilmeyecektir. 

3.3. Ön kayıt esnasında engelli adaylardan, mezuniyet belgesi, 2018 TYT veya 
2019 TYT sonuç belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport, 4 adet vesikalık biyometrik* 
fotoğraf, bir üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları ve 
engellilik durumlarının yüzdelik oranını gösteren sağlık kurulu raporu istenmektedir. 

3.4. Vesikalık biyometrik* fotoğraf özellikleri için 1.3’e bakınız. (Adayların son 
altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde 
cepheden çekilmiş ve net olmalıdır.) Uygun for¬matta olmayan fotoğraflar ile yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

*Biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri 
https://epasaport.egm.gov.tr/hak¬kinda/biyometrikfoto.
aspx adresinden öğrenebilirsiniz.
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4.YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARI 

4.1. Türk ve KKTC vatandaşları için hazırlanmış olan 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı 
Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları 
Başvuru Koşulları ve Sınav Uygulama Esasları, yabancı uyruklu öğrenciler için de 
geçerlidir. 

4.2. Yabancı uyruklu adaylar başvurularını Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrenci 
işleri bürosuna yapmalıdır. 

4.3. Bunun dışında kalan hususlar için “Kastamonu Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci 
Kabul ve Kayıt Kılavuzdaki talepler ve yükümlülükler, olduğu gibi geçerlidir. 

4.4. Sınavlara katılmak isteyen yabancı uyruklu adaylardan ön kayıt için gerekli 
belgelerin dışında, (TYT belgesi hariç, resmi tercümeli nüfus cüzdanı veya pasaport 
belgesi dâhil), Türkiye Cumhuriyeti lise ve dengi okullarına eşdeğer bir okuldan mezun 
olduklarını gösterir belge ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuç belgesinin 
fotokopisi istenir. Yabancı uyruklu adaylar Türk adaylarla birlikte sınava katılırlar. 
Kendi aralarında yapılacak sıralamaya göre başarılı olanlar kayıt hakkı kazanırlar. 
Yabancı uyruklu adaylar için; kesin kayıtların son günü boş kalan kontenjanlar için 
yedek liste ilan edilir. Belirlenen yedek adaylar üniversitenin web sitesinde belirtilen 
tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kontenjan dolmadığı takdirde, 
yedek listedeki sıraya göre değerlendirme yapılır.
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ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ VE YERİ 

Ön Kayıt Tarihleri 15-31 Ağustos 2019 
Sınav Tarihi ve Saati 4 Eylül 2019 Çarşamba / 10.00
Sınavın Yapılacağı Yer Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi Kuzeykent Kampusu/ Kastamonu 
Kesin Kayıt Tarihi 09-10  Eylül 2019
Yedek Kaydı  12-13 Eylül 2019
İletişim (0366) 280 24 25 - 280 24 02

İletişim Adresi Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu Kuzeykent Kampüsü, 
Kastamonu 

KONTENJAN TABLOSU 

Bölümler Kontenjan
Grafik Tasarım 30
Geleneksel Türk Sanatları 30
Seramik ve Cam 30
Resim 20
Müzik Bilimleri 40
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5. SINAV ÖNCESİNDE ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
 
5.1. Ön kayıt yaptıran adaylar sınava girebilmek için aşağıda belirtilen belgeyi  en geç 
3 Eylül  2019 Salı günü 17:30’a kadar mesai gün ve saatleri içinde Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi öğrenci işleri bürosuna teslim ederek Sınav Giriş Belgesini teslim 
almalıdır. 

a) Lise Diplomasının (Mezuniyet Belgesi’nin) aslı veya noter tasdikli örneği 

6.ÖZEL YETENEK SINAVI KURULLARI 

6.1. Sınav kurulu ve sınav jürisi bölüm başkanlıklarının önerileri ve Fakülte 
Yönetim Kurulunun onayı ile kurulur. Sınav Kurulu ve alt kurulları, Özel Yetenek 
Sınavlarının başlangıcından sınavların tamamlanıp ilan edilmesine kadar görev yapar. 
Sınavlarla ilgili tüm organizasyonu sevk ve idare eder. Sınavların sağlıklı bir biçimde 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

6.2.Sınav jürileri ve Sınav Değerlendirme Kurulu öncelikle Fakülte öğretim 
üyelerinden olmak üzere, üniversitenin öğretim üyeleri veya öğretim görevlilerinden, 
ihtiyaç olması halinde ise başka üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli öğretim 
üyelerinden oluşturulur. 

6.3.Sınav Kurulu: Başkanlığı Fakülte Dekanı tarafından yürütülen bu kurul sınavın 
hazırlık, yürütme ve değerlendirme aşamalarını gerçekleştirir. Bu kurul Sınav 
Koordinasyon ve Denetleme Kurulu, Sınav Hazırlık ve Yürütme Kurulu ve Sınav 
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Değerlendirme Kurulu olmak üzere üç alt kuruldan oluşur. 

6.4. Sınav Koordinasyon ve Denetleme Kurulu: Fakülte öğretim elemanları 
arasından en az 3, en fazla 5 üyeden oluşur. Bu kurul sınavla ilgili genel koordinasyon 
ve denetleme işlemlerini gerçekleştirir. Yeter sayıya ulaşılmaması halinde dışardan 
öğretim elemanı veya alan uzmanı görevlendirmeleriyle bu sayı tamamlanır. 

6.5. Hazırlık ve Yürütme Kurulu: Öncelikle Fakültenin ilgili bölümlerdeki öğretim 
elemanlarından olmak üzere, fakülte öğretim elemanları ve idari personelinden 
oluşur. Sınav Hazırlık ve Yürütme Kurulu, sınavların yapılacağı salonları, sınav 
kâğıtlarını, aday, gözetmen ve model dağılımlarını hazırlar ve sınavın yapılmasını 
sağlar. Sınav Hazırlık ve Yürütme Kurulu sınav sonunda sınav kâğıtlarını sayarak ve 
numaralandırarak sınav kimlik bilgileri kapalı olarak Sınav Değerlendirme Kuruluna 
teslim eder. Müzik Bilimleri Bölümü Sınav Hazırlık ve Yürütme Kurulu ise, işitme, 
söyleme ve çalma etkinliklerinin gerçekleşeceği sınav salonunu hazırlar ve gözetmen 
görevlendirmelerini yapar.

6.6. Sınav Değerlendirme Kurulu: Resim, Geleneksel Türk Sanatları, Seramik ve 
Cam, Grafik Tasarım Bölümleri için öncelikle ilgili alanların öğretim elemanları 
arasından en az 5, en fazla 7 üye olmak üzere seçilen öğretim üyesi veya öğretim 
görevlilerinden oluşur. Müzik Bilimleri Bölümü için en az 3 en fazla 5 üye olmak üzere 
seçilen öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinden oluşur. 

Ayrıca öncelikle ilgili bölümlerin öğretim üyelerinden olmak üzere öğretim elemanları 
arasından 2 yedek üye belirlenir. Sınav Değerlendirme Kurulu, sınav sorularını sınav 
günü sabahı hazırlar ve Sınav Hazırlık ve Yürütme Kuruluna teslim eder. Sınav sonunda 
Sınav Hazırlık ve Yürütme kurulundan kimlik bilgileri kapalı olarak gelen sınav 
kâğıtlarını değerlendirir ve sınav kâğıtlarıyla ilgili itirazları tutanakla sonuçlandırır. 
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7. ÖZEL YETENEK SINAVI- DEĞERLENDİRME- YERLEŞTİRME

Plastik Sanatlar Alanındaki (Resim, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ile 
Seramik ve Cam Bölümleri) Özel Yetenek Sınavı

7.1. Özel yetenek sınavı, eleme ve seçme niteliğinde olup bütün bölümler için tek 
aşamadan oluşmaktadır. Sınavın biçimi, oturum sayısı, süresi ve malzemeleri Sınav 
Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir. Adaylar, salon sıra numarasına göre sınav 
salonuna alınır. Sınava başlamadan önce, salon görevlileri tarafından adayların kimlik 
kontrolleri yapılır. Adayların isimleri ve numaraları salon görevlileri tarafından kâğıt 
teslimi sırasında kapatılır. 

7.2. Sınavın toplam süresi 120 dakikadır. Sınav 4 Eylül 2019 Çarşamba günü, saat 
10.00’da başlayacaktır. Her 30 dakikada bir 5 dakika ara verilecektir. 5 dakikalık 
aralar sınav süresine dâhil edilmeyecektir. Sınavlarda 35x50 cm boyutunda resim 
kâğıdı kullanılacaktır. 

Müzik Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı

7.3. Adaylar uygun periyotlarda ve tek tek salona alınarak sınav gerçekleştirilir.

7.4. İlgili tarihte saat sınırlaması olmaksızın gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde sınavı 
takip eden gün de sınava devam edilir.

7.5. Müzik Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı tek aşama olup şu şekilde 
gerçekleştirilir:
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Müzikal İşitme Yeteneği: Bu aşamada tek ses işitme 10 puan, çok ses işitme ( iki, 
üç ve dört ses) 30 puan, ezgi işitme (tonal/modal) 40 puan ve ritim tekrarı 20 puan 
olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilip notların genel toplamına %50 
etki edecektir. 

Müzikal Söyleme Yeteneği: Bu aşamada sınava giren adayların, İstiklal Marşı okuması 
zorunludur. İstiklal Marşı ve sınava yönelik hazırlanan bir eser toplamda 100 tam puan 
üzerinden değerlendirilip, notların genel toplamına % 25 etki edecektir. 

Müzikal Çalma Yeteneği: Bu  aşamada  sınava  yönelik  hazırlanacak  bir  eser  100  
tam puan  üzerinden değerlendirilip, notların genel toplamına %25 etki edecektir.

7.6. Adayların Sınavda Yanında Bulundurması Gereken Belgeler 

(a) “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” (5.1. (a) da belirtilen 
evrak teslim edildiğinde Fakülte öğrenci işleri bürosunda 
verilecektir.)

(b) Nüfus cüzdanı (Yabancı uyruklu öğrenciler için resmi 
tercümesi yapılmış pasaport) 

NOT: Adayların, sınav kâğıtlarında ayrılan köşeye Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No. ve 
kurumca kendilerine verilen Aday Sıra Numarasını tükenmez kalemle yazmaları 
gerekmektedir. Sınav kâğıtları ve altlık Fakülte tarafından temin edilecektir. 
Adaylar çizim için gerekli malzemelerini (kalem, silgi, kalem açacağı, ataç vb.) 
kendileri getirecektir. Sınavda füzen, kömür kalem, tükenmez kalem ve renkli 
kalem, vb. kullanılmayacaktır. 
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NOT: Müzik Bilimleri Bölümü özel yetenek sınavına müracaat eden adayların, sınav 
giriş belgesi ile birlikte aynı zamanda enstrümanlarını da yanında bulundurmaları 
gerekmektedir. 

7.7. Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Puanlarda virgülden sonra iki hane 
kullanılır. 

Sınav değerlendirmesinde 50 puan altında alan adaylar başarısız sayılır.

7.8. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması Kastamonu Üniversitesi Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı tarafından, ÖSYM 2019 kılavuzunda belirtilen esaslara göre 
yapılacaktır. Yerleş¬tirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan 
belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır: 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2019-TYT Puanı (TYT-P) Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya 
girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin 
standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması 
hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart 
Puanı hesaplanacaktır. 
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Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 
hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe 
yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya 
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için 
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra 
kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P ) 

2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 
sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına 
yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2018-YKS’de 
özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden 
(YÖKSİS) alınacak ve bu adayların katsayıları yarıya düşürülecektir. 

7.9. Plastik sanatlar alanlarında adaylar YP’lerine göre, tercih ve tercih sıralamaları 
dikkate alınarak en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır. Yapılan sıralama 
ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asıl ve taban başarı puanı ve üstünde puana 
sahip olan ve asıl listede yer almayan adaylar puan sıralamaları göz önünde 
bulundurularak yedek olarak ilan edilir. 
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Müzik Bilimleri Bölümü’nde ise sınav başarı puan sıralamasında 50 puan ve üzeri 
alanlar için sınav puan sıralaması (en yüksek puandan en düşüğe doğru) dikkate 
alınarak başarılı olan aday sayısına bakılmak suretiyle, kontenjan sayısı kadar asil ve 
kontenjan sayısının dört katına kadar da yedek aday listesi düzenlenir.

7.10. Herhangi bir bölümün asıl listesinde yer alan aday, başka bölümlerin asıl ya 
da yedek listelerinde yer alamaz. 

7.11. Sınav sonuç listelerinde sonuncu adayla aynı notu alan aday varsa, öncelik 
ÖYSP’si yüksek olan adaya verilir. Puan eşitliğinin devamı halinde; adayların TYT 
puanının yüksekliğine bakılır. 

7.12. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların TYT’den 
aldıkları ham puanların hangisi en yüksek ise, o puan adayın TYT puanı olarak işlem 
görecektir. 
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8. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KAYIT İŞLEMLERİ
 
8.1. Sınav kurulunun kesinleştirdiği asil ve yedek listeler Fakülte Yönetim Kurulu’nun 
onayı ile belirtilen tarihlerde http://www.kastamonu.edu.tr ve gstf.kastamonu.edu.
tr sayfasında ilan edilir. Adaylara şahsen bir duyuru yapılmaz. 

8.2.Sınav sonuç listeleri adayların tercihlerine göre her bölüm için ayrı ayrı 
düzenlenecektir. Grafik Tasarım Bölümü için 30 + 5 (yabancı uyruklu) aday, Geleneksel 
Türk Sanatları Bölümü için 30 + 5 (yabancı uyruklu) aday, Resim Bölümü için 20 + 5 
(yabancı uyruklu) aday, Seramik ve Cam Bölümü için 30 + 5 (yabancı uyruklu) aday, 
Müzik Bilimleri Bölümü için 40  + 5 (yabancı uyruklu) aday asıl öğrenci olarak ilan 
edilecektir.

8.3. Kesin kayıtlar 09-10 Eylül 2019 tarihlerinde mesai saatleri içinde yapılacaktır. 
Kesin kayıtlarda gelmeyen ve kesin kayıt yaptırmayan asil adaylardan boş kalan 
kontenjanlar yedek adaylar arasından tamamlanacaktır. 

8.4. Kesin kayıt işlemleri, Dekanlık tarafından ilan edilen tarihlerde ve Fakülte Öğrenci 
İşleri Bürosunda yapılır. 

8.5. Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli 
belgeleri (başvuru evraklarının asılları) eksiksiz olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırır. Söz konusu 
süre içinde kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli belgeleri Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeyen adayların kesin kayıt hakları sona 
erer. Son gün saat 17.30’dan sonra gelen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmez. 
Hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez ve yerlerine yedeklerin kaydı yapılır. 
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8.6. Belirlenen yedek adaylar 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde kesin kayıtlarını 
(başvuru evraklarının asılları ile) yaptırmak zorundadır. Kontenjan dolmadığı takdirde, 
13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitiminden sonra saat 17. 45’te yerleştirme puanı 
sırasına göre İSİM ÇAĞIRMA YÖNTEMİ ile yerleştirme yapılır. Bu işlem ilgili fakültenin 
öğrenci işleri bürosunda gerçekleştirilir. Her bir yedek adayın ismi okunduktan sonra 
ismi okunan aday için iki dakika beklenir. Adayın bu süre zarfında hazır bulunmadığı 
anlaşılınca sıradaki diğer adayın ismi okunarak kayıt yapılır. 

8.7. Sonuçlar ve kayıt işlemleri için ilgililere telefon, vb. iletişim araçlarıyla bilgi 
verilmeyecektir.
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9. GENEL HATIRLATMA VE UYARILAR 

9.1. Salon listeleri 3 Eylül  2019 tarihinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde ilan 
edilecektir. Bu listelerde adaylarla ilgili bilgilerde yanlışlık olması halinde itirazlar 
için 4 Eylül 2019 saat 09:15’e kadar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına 
başvurulması gerekmektedir. 

9.2. Adayların, sınav başlama saatinden yarım saat önce, nüfus cüzdanı (yabancı 
uyruklu öğ¬renciler için resmi tercümeli pasaport) ve özel yetenek sınavı giriş 
belgeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9.3. İlan edilen sınav saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu nedenlerle sınavın 
başlama saati sınav kurulu kararıyla geciktirilebilir. Bu durumda geçen zaman sınav 
süresine eklenir. Adaylar belirtilen salonlarda ve belirtilen saatlerde sınava girmek 
zorundadırlar. Adayın yerini değiştirmek Sınav Jürisi yetkisindedir. 

9.4. Adayların sınava alınması, salon sıra numarasına göre gerçekleştirilir. Sınav günü 
ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun, (rapor 
dâhil) ayrıca sınava alınmayacaktır. 

9.5. Adayların, sınav başlamadan önce, sınav kâğıtlarında ayrılan köşeye Adı, Soyadı, 
T.C. Kimlik No. ve kurumca kendilerine verilen Aday Sıra Numarasını tükenmez 
kalem ile yazmaları gerekmektedir. Bu köşe sınav sonuna kadar açık kalır. Sınav sona 
erdiğinde, kimlik tespiti yapılmak suretiyle aday tarafından salon sorumlularının 
önünde kapatılarak teslim edilir. Sınav kâğıtları daha sonra görevlilerce sınav 
yürütme kuruluna teslim edilecektir. Bu bilgileri tükenmez kalemle, tam ve eksiksiz 
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yazmayan adayların kâğıtları değerlendirmeye alınmaz. 

9.6. Plastik Sanatlar Alanlarında Özel Yetenek Sınavı, tek aşama olarak yapılır. 
Sınavı terk eden adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavın son 15 dakikasından sonra 
adayların sınavdan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Adaylar, sınavlarda verilen haklardan 
başka bir hak talep edemez.

9.7. Sınav Kurulu, özel yetenek sınavlarının yapılmasına ilişkin, gerekli görülen 
değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavlarda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda 
teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, kurul kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir 
değişiklik olduğunda bu durum ay¬rıca ilan edilir. 

9.8. Sınav sırasında uyulması gereken kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılacaktır. 
Bu kurallara uymayanlar, sınavın disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava 
sokanların sınavları iptal edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

9.9. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin kayıt 
işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı 
beyan vb. durumların tespiti halinde, bu adayların sınavları ve sınav sonuçları geçersiz 
sayılarak iptal edilir, kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz sayılır ve 
haklarında suç duyurusunda bulunulur. 

9.10. Sınavı kazanamayan adayların, sınav başvuru belgelerinin iadesi, sınav süresince 
yapılmaz. Sınav bitiminde dilekçe ile istenildiği takdirde geri verilir. 

9.11. Sınav sonuçlarına itiraz durumunda, Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının, Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi TR710001000151466562275289 
numaralı IBAN hesabına (açıklama kısmına “ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel
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Yetenek Sınavı Sonucu İtirazı” yazarak) 300 TL ücret yatırılarak, dekont ile birlikte; 
Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna 
şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 

Öğrenci İşleri Bürosu Kuzeykent Kampusu /KASTAMONU 

Tel: 0366 280 24 25 - 280 24 02 – 280 24 05 
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