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I. ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

AMAÇ
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalına öğrenci almak için uygulanacak işlem ve yöntemleri
tespit etmektir.

KAPSAM
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Eğitim Fakültesinin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan madde 1’de
belirtilmiş birimi kapsar.
(2) Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne ön kayıt ve özel yetenek
sınavı ile öğrenci alımına ait işlemler bu Yönerge hükümlerine göre yürütülür.
(3) Bu Yönerge, özel yetenek sınavının şekli, yapılması ve aşamaları, değerlendirilmesi,
sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

DAYANAK
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve ilgili mevzuata dayanılarak
hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bölüm: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü,
b) Dekan: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını,
c) Dekanlık: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığını,
d) Fakülte: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesini,
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim
Kurulunu,
f) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,
g) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Puanı-Standart Puanını,
h) YP: Yerleştirme Puanı
i) Rektörlük: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü,
j ) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörü,

k) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,
l ) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
m) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını ifade eder.

ÖN KAYITLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
MADDE 5 – (1) Fakültenin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavları için aday kayıtları,
fakülte tarafından belirlenen tarihlerde ve yerlerde yapılır.
(2) Başvuru için adayların o yıl yapılan YGS sınavına girmiş olması;
a) Meslek liseleri, öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve liselerin, sanat, el sanatları, grafik, nakış,
resim, sanat (resim) ve seramik alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki
eğitim programlarına başvuracaklar için YGS puan türlerinin birinden en az 140.000 puan almış
olmak.
b) Yukarıda sözü edilen alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümden başvuracak adaylar için
YGS puan türlerinin birinden en az 150.000 puan almış olmak.
(3) Sınavlarda uyulacak esaslar, Dekanlık onayı ile hazırlanarak ilan edilen Giriş Sınavı Kılavuzu ile
adaylara açıklanır.

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER
MADDE 6 – (1) Adayın ön kaydını yaptırabilmesi için aşağıda belirtilen belgeler istenir:
a) Fakülte Dekanlığına başvurmak istediği Anabilim Dalını belirten başvuru formu (Form
fakülteden verilir),
b) 2014 YGS sonuç belgesi,
c) Resimli nüfus cüzdanının fotokopisi,
d) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),
e) Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi veya mezuniyet belgesi,
(2) Adaylar, başvuru formu ve istenen belgelerle bizzat veya noter tasdikli vekâletname ile vekilleri
aracılığıyla başvururlar.
(3) Eksik belge veya posta yolu ile kayıt kabul edilmez.
(4) Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple
olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda
başarısız olan ve sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri ödenmez.)

SINAV KOMİSYONU
MADDE 7 – (1) Sınav komisyonları ve sınav jürisi Bölüm başkanlığının önerileri ve Fakülte Dekanlığının
onayı ile kurulur. Komisyonlar, 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.
(2) Sınav jürileri ve sınav değerlendirme komisyonları öncelikle Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
olmak üzere üniversitenin öğretim üyeleri veya öğretim görevlilerinden, ihtiyaç olması halinde başka
üniversitenin ilgili anabilim dalında görevli öğretim üyelerinden oluşturulur.
(3) Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarında aşağıdaki komisyonlar görev alır:
a) Sınav Komisyonu, 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 Komisyonu ve Sınav Değerlendirme Komisyonu olmak üzere üç alt
komisyondan oluşur.
b) Sınav Koordinasyon ve Denetleme Komisyonu, Fakülte öğretim elemanları arasından en az
3, en fazla 5 üye olmak üzere öğretim üyelerinden oluşur. Bu kurul sınavla ilgili genel koordinasyon ve
denetleme işlemlerini gerçekleştirir.
c) Hazırlık ve Yürütme Komisyonu öncelikle anabilim dalı öğretim elemanlarından olmak
üzere fakülte öğretim elemanları ve idari personelinden oluşur. Sınav Hazırlık ve Yürütme Komisyonu,
sınavların yapılacağı salonları, sınav kâğıtlarını, aday, gözetmen ve model dağılımlarını hazırlar ve
sınavın yapılmasını sağlar. Sınav Hazırlık ve Yürütme Komisyonu sınav sonunda sınav kâğıtlarını
sayarak ve numaralandırarak sınav kimlik bilgileri kapalı olarak Sınav Değerlendirme Komisyonuna
teslim eder.
d) Sınav Değerlendirme Komisyonu, öncelikle Anabilim Dalı öğretim üyelerinden olmak üzere
öğretim elemanları arasından en az 3, en fazla 5 üye olmak üzere öğretim üyesi veya öğretim
görevlilerinden oluşur. Ayrıca öncelikle anabilim dalı öğretim üyelerinden olmak üzere öğretim
elemanları arasından 2 yedek üye belirlenir. Sınav Değerlendirme Komisyonu, sınav sorularını sınav
günü sabahı her basamak için ayrı ayrı hazırlar ve Sınav Hazırlık ve Yürütme Komisyonuna teslim eder.
Sınav sonunda Sınav Hazırlık ve Yürütme Komisyonundan kimlik bilgileri kapalı olarak gelen sınav
kâğıtlarını değerlendirir ve sınav kâğıtlarıyla ilgili itirazları tutanakla sonuçlandırır.

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAVI
MADDE 8– (1) Özel Yetenek Sınavı eleme ve seçme niteliğinde olup tek aşamada iki basamaktan
oluşmaktadır. Sınav biçimi, oturum sayısı, süresi ve malzemeleri Sınav Değerlendirme Komisyonu
tarafından belirlenir. Sınava başlamadan önce, salon görevlileri tarafından adayların kimlik kontrolleri
yapılır. Adayların isimleri ve numaraları salon görevlileri tarafından kâğıt teslimi sırasında kapatılır.
Birinci Basamak Sınavı: Canlı modelden desen çalışması yapılır.
İkinci Basamak Sınavı: İmgesel (hayali) figüratif desen çalışması yapılır.

ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 9- (1) Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Puanlarda virgülden sonra iki hane
kullanılır.
(2) Adayların ÖYSP puanı, Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım (Kompozisyon)
Çalışması sınavları ayrı ayrı değerlendirilir ve her ikisine ait ayrı puanlar tespit edilir. Adaylar, her iki
basamak sınavından 50 ve daha yukarı puan almak zorundadırlar. Sınav puanlarından her hangi birisi
50’nin altında olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Nihai özel yetenek sınav puanı Canlı
Modelden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım (Kompozisyon) Çalışması sınavlarından alınan
puanların toplamının aritmetik ortalaması ile elde edilir.

RESİM ÖĞRETMENLİĞİ YETENEK SINAVI ÖYSP PUANIN DAĞILIMI
Canlı
Modelden
İmgesel Tasarım
(Figüratif)
Desen
Çalışması
Çalışması
Puanlar
% 50
% 50

TOPLAM
100

YERLEŞTİRME PUANI (YP)
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması YGS- Sınav Kılavuzunda belirtildiği şekilde Kastamonu
Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
(1)Adaylar YP'larına göre en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır. Yapılan sıralama ile belirtilen
kontenjan sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday listeleri düzenlenir.
(2) Sınav sonuç listelerinde sonuncu adayla aynı notu alan aday varsa, öncelik ÖYSP'si yüksek olan
adaya verilir. Puan eşitliğinin devamı halinde; adayların YGS puanlarının yüksekliğine bakılır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI
MADDE 10 – (1) Sınav komisyonunun kesinleştirdiği listeler Dekanlık makamının onayı ile belirtilen
tarihlerde ilan edilir. Adaylara şahsen bir duyuru yapılmaz.
MADDE 11– (1)- Kesin kayıt işlemleri, Dekanlık tarafından ilan edilen tarihlerde ve Fakülte Öğrenci
İşleri Bürosunda yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını
kaybederler.
(2) Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri (başvuru
evraklarının asılları) eksiksiz olarak Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını
yaptırır.
(3) Kesin kayıtların son günü boş kalan kontenjanlar için yedek liste ilan edilir. Belirlenen yedek
adaylar üniversitenin resmi internet adresinde belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmak
zorundadır. Kontenjan dolmadığı takdirde, yedek listedeki sıraya göre değerlendirme yapılır.
(4) Kesin kayda hak kazanan ve ilan edilen listede belirtilen süre içinde kayıtlarını yaptırmayan (son
gün saat 17.00’den sonra gelen adaylar kesinlikle kabul edilmez) veya gerekli belgeleri Fakülte

Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeyenlerin kesin kayıt hakları sona erer. Hiçbir şekilde kayıt hakkı
talep edemez ve yerlerine yedeklerin ilanı yapılır.

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR
MADDE 12 – (1) Sınavlara katılmak isteyen yabancı uyruklu adaylardan ön kayıt için gerekli
belgelerden başka, (YGS belgesi hariç resmi tercümeli nüfus cüzdanı veya pasaport belgesi dahil),
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 resmi internet adresinde belirtilen
tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kontenjan dolmadığı takdirde, yedek listedeki sıraya
göre değerlendirme yapılır.

YÜRÜRLÜK
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge Kastamonu Üniversitesi Senatosunun onay tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 14 – (1) Bu Yönergeyi Kastamonu Üniversitesi Rektörü adına Kastamonu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı yürütür.

II. TEMEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI ÖN KAYITLARI
Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı: 04-12 Ağustos 2014 tarihleri arasında mesai saatleri içinde
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğrenci İşleri Bürosu’ndaki Sınav Kayıt masasına
başvurularak yapılacaktır. (Başvurular posta ile yapılmaz).

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ
14 Ağustos 2014 Perşembe günü, saat 09.30 da başlayacaktır.

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı: 35 (Otuzbeş) öğrenci + 11 (Onbir) yabancı uyruklu öğrenci

ÖN KAYIT YAPTIRABİLMEK İÇİN GEREKEN YGS PUANI
(1). Meslek liseleri, öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve liselerin, sanat, el sanatları, grafik,
nakış, resim, sanat (resim) ve seramik alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı
alanlardaki eğitim programlarına başvuracaklar için 2014-YGS puan türlerinin birinden en az 140.000
puan

(2). Yukarıda sözü edilen alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümden başvuracak adaylar için
2014-YGS puan türlerinin birinden en az 150.000 puan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuruların şahsen yapılması zorunludur. Adayların getireceği belgeler şunlardır:
(1). Başvuru Formu (Form ön kayıt sırasında verilecek ve eksiksiz doldurulacaktır.)
(2) 2014 YGS Sonuç Belgesi. (Ön kayıt sırasında internet çıktısı www.osym.gov.tr internet
adresinden teyit edilecektir.)
(3) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 (İki) adet vesikalık fotoğraf.
(4) Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Ön kayıt sırasında fotokopi aslı ile karşılaştırılacak kopyası
alınacaktır.)
(5) Mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Ön kayıt sırasında fotokopi aslı ile karşılaştırılacak kopyası
alınacaktır.)
(6) Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazine Hesabına, 100 TL yatırıldığına
dair banka dekontu (Dekontta adayın adı ve soyadı ile “Özel Yetenek Sınavı Katılım Ücreti” ibaresi
yazılı olmalıdır.)
(Ziraat Bankası - Kastamonu Şubesi IBAN NO : TR33000100015146656227-5002)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURUSU
(1) Türk ve KKTC öğrencileri için hazırlanmış olan 2014-15 KÜ Özel Yetenek Sınavları Başvuru Koşulları
ve Sınav Uygulama Esasları, yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.
(2) Bunun dışında kalan hususlar için “KÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi” ve “KÜ Lisans
Programlarına Yabancı Öğrenci Kabulü” yönergesindeki talepler ve yükümlülükler, olduğu gibi
geçerlidir.

ÖZEL YETENEK (SEÇME) SINAVLARININ KESİN SONUÇLARI VE İLANI
Resim-İş Öğretmenliği için 35 (Otuzbeş) + 11 (Onbir ) yabancı uyruklu öğrenci, asil öğrenci olarak ilan
edilecektir.
Özel yetenek seçme sınavlarında asıl listelere giremeyen adaylar, yine puan sırasına göre yedek
listelerde ayrı ayrı sıralanacaklardır. Kesin kayıtlarda; gelmeyen ve kesin kayıt yaptırmayan asil
adayların yerine, üniversitenin resmi internet adresinden yedek adaylar ilan edilerek açık kalan
kontenjanlar tamamlanacaktır.

Özel
Öğrenilebilir.

Yetenek

Programı

Sınavlarının

sonuçları

<http://www.kastamonu.edu.tr>

Öğrenci
2014 Taban Özel
Kontenjanları Puanı
Yetenek
Sınavı Ön
Kayıt Tarihi
Resim-İş
Alandan
04.08.2014
Öğretmenliği 35+11=46
Mezun
12.08.2014
olanlar İçin
YGS:
140.000
Alan
Dışı
YGS:
150.000

adresinden

Özel
Yetenek
Sınav Tarihi

Kesin Kayıt Yedek Liste
Tarihleri
Kayıt
Tarihleri

14.08.2014
Saat 09.30

25.08.2014
27.08.2014

28.08.2014
29.08.2014

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosu Merkez/KASTAMONU
Tel: 0366 214 23 12

III. ÖZEL YETENEK SEÇME SINAVI UYGULAMA ESASLARI

SINAVLAR
Sınav, canlı modelden (figüratif) desen ve imgesel tasarım (Kompozisyon) Çalışması olmak üzere iki
basamaktan oluşmaktadır. Her iki sınavın toplam süresi 180 dakikadır. Sınav 14 Ağustos 2014
Perşembe günü, saat 09.30’da desen sınavı ile başlayacaktır. Canlı Modelden Desen Çalışmasının
süresi 90 dakikadır. Her 30 dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir. 5 dakikalık
aralar sınav süresine dâhil edilmeyecektir. Canlı modelden desen çalışması sınavı bitiminde 30
dakikalık bir ara verilerek, ardından İmgesel Tasarım Çalışması sınavına geçilecektir. İmgesel tasarım
çalışması sınavının süresi 90 dakikadır ve ara verilmeyecektir.
Sınavlarda 35x50 cm boyutunda resim kâğıdı kullanılacaktır (Sınav kâğıtları dışındaki malzemeler
fakültemiz tarafından verilmeyecektir). Tüm adaylar her iki basamak sınava da katılacaklardır.
(1) Canlı Modelden Desen: Bu sınavda adayların Kompozisyon (Düzenleme ve Yerleştirme), Oranorantı (Modelin ölçülerinin uygunluğu-proporsiyon), Perspektif (Mekândaki görünüş), Çizgi rahatlığıestetik duyarlık-teknik olgunluk, Çizgi ile ifade gücü, Yaratıcılık (Özgünlük) becerileri 100 puan olarak
değerlendirilecektir. Sınav süresi 100 dakikadır. Adayların bu aşamada başarılı sayılabilmeleri için en
az 50 puan almaları gerekir.

(2) İmgesel Tasarım (Kompozisyon) Çalışması: Bu aşamada adaylar sınav değerlendirme jürisinin
belirlediği bir konuyu 90 dakikalık süre içerisinde resim kâğıdına çizeceklerdir. Adayların bu aşamada
yaptığı çizimlerde; teknik ve anlatım unsurları dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Çalışmanın
desen özellikleri, objelerin birbirleriyle olan ilgileri, kompozisyon, ışık gölge, oran-orantı, perspektif ve
yön bilgisi ve konuya hâkimiyet ve diğer yaratıcı unsurlar dikkate alınarak 100 puan üzerinden
değerlendirilecektir. Adayların imgesel tasarımdan başarılı olabilmeleri için en az 50 puan almaları
gerekir.
(3) İlan edilen sınav saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati sınav
komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu durumda geçen zaman sınav süresine eklenir. Adaylar
belirtilen salonlarda ve belirtilen saatlerde sınava girmek zorundadırlar. Adayın yerini değiştirmek
Sınav Jürisi yetkisindedir.
Adayların, sınav başlama saatinden yarım saat önce, yanlarında getirmeleri gerekli belge ve gereçlerle
birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları gereklidir. 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.
Adayların, sınav başlamadan önce, sınav kâğıtlarında ayrılan köşeye Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No. ve
kurumca kendilerine verilen Aday Sıra Numarasını tükenmez kalemle yazmaları gerekmektedir. Bu
köşe sınav sonuna kadar açık kalır. Bu bilgileri tükenmez kalemle, tam ve eksiksiz yazmayan
adayların kâğıtları değerlendirmeye alınmaz.
Sınav sona erdiğinde Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No. ve Aday Sıra Numarası yazılı köşeler kimlik tespiti
yapılmak suretiyle aday tarafından salon sorumlularının önünde kapatılarak teslim edilir. Sınav
kâğıtları daha sonra görevlilerce sınav yürütme komisyonuna teslim edilecektir.

ADAYLARIN SINAVDA YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
(1) “Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi” (Fakülte tarafından ön kayıt yapılırken verilecektir.)
(2) Nüfus cüzdanı (Yabancı uyruklu öğrenciler için resmi tercümeli pasaport)

ADAYLARIN SINAVDA YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN GEREÇLER
(1) “Resim Altlıkları” (35x50 cm) ebadında duralit resim altlığı
(2) Ataçlar
(3) Kalemler
(4) Silgi
(5) Kalemtıraş
NOT: Sınav kâğıtları fakülte tarafından verilecektir. Sınavda füzen, kömür kalem, tükenmez kalem
ve renkli kalem, vb. kullanılmayacaktır.

SINAVDA ADAYLARIN UYMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR
(1) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yapılacak sınavlarda, adayların sınava alınması, adaylara
verilecek olan Aday Sıra Numarasına göre gerçekleştirilir.

(2)
Aday başvuru listeleri 13 Ağustos 2014 tarihinde Eğitim Fakültesinde ilan edilecektir. Bu
listelerde adaylarla ilgili bilgilerde yanlışlık olması halinde itirazlar için 13. Ağustos 2014 saat 15:00’a
kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.
(3)
Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun,
(rapor dahil) ayrıca sınava alınmayacaktır.
(4)

Sınavın son 15 dakikasından önce adayların sınavdan çıkmaları kesinlikle yasaktır.

(5)
Özel Yetenek Sınavı, tek aşamada iki basamaklı olarak yapılır. Birinci basamak sınavına
girmeyen ya da giremeyen adaylar, ikinci basamak sınava alınmazlar. Sınavı terk eden adaylar için de
aynı işlem uygulanır. Adaylar, sınavlarda verilen haklardan başka bir hak talep edemez.
(6)
Sınav komisyonu, özel yetenek sınavlarının yapılmasına ilişkin, gerekli görülen değişiklikleri
yapmaya yetkilidir. Sınavlarda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde
sınav, komisyon kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan edilir.
(8)
Başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen,
sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan ve sınavı geçersiz sayılan adayların
ödedikleri ücretler geri ödenmez.
(9)
Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların YGS’den aldıkları ham
puanların hangisi en yüksek ise, o puan adayın YGS puanı olarak işlem görecektir.
(10)
Adayların ÖYSP puanı, Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım (Kompozisyon)
Çalışması sınavları ayrı ayrı değerlendirilir ve her ikisine ait ayrı puanlar tespit edilir. Adaylar, her iki
basamak sınavından 50 ve daha yukarı puan almak zorundadırlar. Sınav puanlarından her hangi birisi
50’nin altında olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Nihai özel yetenek sınav puan Canlı Modelden
Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım (Kompozisyon) Çalışması sınavlarından alınan puanların
toplamının aritmetik ortalaması ile elde edilir.
(11)
Sınav sonuç listelerinde sonuncu adayla aynı notu alan aday varsa, öncelik ÖYSP'si yüksek
olan adaya verilir. Puan eşitliğinin devamı halinde; adayların YGS puanlarının yüksekliğine bakılır.
(12)
Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür girişimde
bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır ve haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda
bulunulur.
(13)
Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin kayıt işleminden önce
incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan v.b. durumlarını 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.
(14)
Sınavları kazanamayan adayların, Sınav Başvuru Belgesi’ni, sınav süresince geri iadesi
yapılmaz. Ancak, sınav bitiminde dilekçe ile istenildiği takdirde geri verilir.
(15)

Sınavları kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında adaylardan istenir.

