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Güzel Sanatlar Fakültesi’nin lisans düzeyindeki Resim Bölümü’ne Özel Yetenek
Sınavı ile öğrenci alınması konusundaki işlemler bu kılavuzda anlatıldığı şekilde
yürütülecektir.
1. ÖĞRENCİ KONTENJANI, ÖNKAYIT ŞARTLARI, BAŞVURU TARİHİ VE
GEREKLİ BELGELER
ÖĞRENCİ KONTENJANI


2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında Fakültemiz Resim Bölümü’ne Özel Yetenek
Sınavı ile alınacak kontenjan 30 öğrenci olarak belirlenmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI


2020 yılında yapılan YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında 150 ve daha fazla
puan alan; Lise, Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ve
dengi okul mezunları başvurabilir.



Engelli adayların 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu Madde 6’da
belirtilen kriterlere göre, 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 ilgili yükseköğretim
kurumuna 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.



Engelli Sağlık Kurulu Raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda raporun
geçerlilik süresi mutlaka belirtilir. Süreli raporlarda süresi geçmiş raporlar kabul
edilmez.



Mevcut 30 kişilik kontenjanın %10’u olan 3’ü engelli adaylara, 27’si (%90) diğer
adaylara ayrılmıştır. Yapılan sınav sonucunda engelli adaylara ayrılan kontenjanın boş
kalması halinde, mevcut kontenjan sınavı kazanan diğer adaylarla tamamlanır.



Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanmış olan adaylar da özel yetenek sınavı başvurusunda bulunabilir.
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BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
 Başvurular ilgili tarihler arasında “Online” yapılacaktır. Posta yoluyla ve şahsen
başvurular kabul edilmeyecektir.
 Online başvuru ve ön kayıtlar 04.08.2020 Salı günü başlayacak, 18.08.2020 Salı günü
saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar başvurularını Üniversitemiz ve Fakültemiz Web
sayfalarından ilgili linke tıklayarak kendileri yapacaktır. Adaylar başvuru esnasında
son altı ayda çekilmiş “Vesikalık Fotoğrafını”, “Lise Diploması” ve “Temel Yeterlilik
Testi (TYT) Sonuç Belgesi’ni” sisteme yüklemek ve “Online Başvuru Formunu”
doğru ve eksiksiz biçimde doldurmakla yükümlüdür.
 Özçekim, manzaralı fotoğraf, kırpılmış fotoğraf vb. kabul edilmeyecektir.
 Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları onaylanmayacaktır;
onaylanmış olsa bile iptal edilecektir.
 Başvurusu kabul edilen adaylara ait liste üniversitemiz web sayfası (www.ksu.edu.tr)
ve fakültemiz web sayfasından ((http://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/) ilan edilecektir.
 Başvurusu kabul edilen adaylar sınava alınacaktır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı;


25.08.2020 Salı günü saat 10:00’da Avşar Yerleşkesi BESYO Kapalı Spor
Salonu’nda yapılacaktır. Bu sınava girmek için, kayıt yaptıran tüm adayların saat
08.30’da Avşar Yerleşkesi BESYO Kapalı Spor Salonu ana giriş kapısında hazır
bulunmaları gerekmektedir.



25.08.2020 Salı günü Saat 10:00’dan sonra gelen adaylar Özel Yetenek Sınavı’na
alınmayacaktır.



İlan edilen gün ve saatte mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını
kaybederler.
Mühürlü sınav kâğıdı, duralit, kâğıt altlığı ve klipsli kıskaç (maşa) Fakültemiz
tarafından adaylara verilecektir. Sınavda kullanılacak diğer malzemeler ise
adaylar tarafından getirilecektir.

ADAYLAR TARAFINDAN SINAVA GETİRİLECEK BELGE, ARAÇ VE GEREÇLER


Sınava girecek adaylar, yanlarında Özel Yetenek Sınav Giriş Belgeleriyle birlikte
özel yetenek sınavı için 2H, H, HB, B, 2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş
ve tükenmez kalemi kendileri getireceklerdir.
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2. RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL
DEĞERLENDİRİLMESİ

YETENEK

SINAVININ

UYGULANMASI

VE

SINAV YÜRÜTME KURULU


Üniversite Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği öğretim üyelerinden oluşur.

SINAV YÜRÜTME KURULU'NUN GÖREVLERİ










Sınavlarla ilgili her türlü ilan ve duyuruların yapılması, afişlerin hazırlanması,
Sınav yapılacak salonların belirlenmesi ve düzenlenmesi, sınavın uygulanması,
Sınav gözetmenlerinin seçimi ve görevlendirilmesi, taleplerin Üniversite Yönetim
Kurulu’na teklif edilmesi,
Sınavlarla ilgili gerekli evrak, araç ve gereçlerin hazırlanması,
Sınavların kurallara uygun olarak yapılması,
Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde yönetilerek sonuçlandırılması,
Sınav sonunda sınav kâğıtlarının Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi’ne teslim
edilmesi,
Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi’nin değerlendirme yapacağı yerin
hazırlanması ve emniyetinin sağlanması,
Özel Yetenek Sınavı sonucunda, Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi’nin tespit
ettiği asıl ve yedek listelerin hazırlanması ve Fakülte Yönetim Kurulu’na sunulması.

RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE KURALLARI


Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı, Sınav Yürütme Kurulu’nca önceden ilan edilmiş
gün, saat ve yerde yapılır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava
başlanamaz. Ancak zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme
Kurulu’nun kararı ile ileri bir saate alınabilir.



Özel Yetenek Sınavı yüz yüze yapılacaktır.



Sınav, pandemi kurallarına uyularak yapılacaktır.



Adaylar, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınav binasının içinde ve
dışında sosyal mesafenin korunabilmesi ve yığılmanın engellenmesi amacıyla, sınava
girmek için ilan edilen sınavın başlayacağı saatten 1,5 (Birbuçuk) saat önce ve
yanlarında getirmeleri gereken belge ve malzemelerle birlikte sınav yerinde hazır
bulunurlar.



Pandemi nedeniyle sınav binasına ve binanın bulunduğu alana adaylardan başka hiç
kimse alınmayacaktır.



Pandemi nedeniyle adaylar, sınav binasının bulunduğu alanda ve bina içerisinde
maske takmak zorundadırlar. Aday maskesini kimlik kontrolleri sırasında görevlilerin
talebi halinde çıkarmak zorundadır.
Sınav esnasında isteyen adaylar maskelerini çıkarabilirler.
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Adaylar, sınav binasının
yerleştirilecektir.



Adaylar sınava alınırken fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak; sadece, T.C.
Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport kabul edilecek; bunların dışında kimlik
belgeleri kabul edilmeyecektir. Belgelerinde değişiklik ve sahtecilik yapan adayın
sınavı geçersiz sayılır. Kimlik denetimini güçleştiren durumlarda sınav gözetmeni,
adaya gerekli uyarıyı yapmaya, hatta kimliği hakkında şüpheye düştüğünde sınava
almamaya yetkilidir.



Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, görevlilerce kendilerine
hatırlatılır. Kurallara uymayanlar veya sınav disiplinini bozanlar ile kendileri yerine
başkasını sınava sokanlar, sınav sırasında başka bir adayın kâğıdına müdahalede
bulunanlar veya kâğıt değiştirenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.



Adayların yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. bulundurmaları yasaktır. Bu
kurala uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.



Sınav takvimi ve sınav koşulları ülkemizde gelişebilecek pandemi sürecine bağlı
olarak değişebilir.
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı tek aşamalıdır.




içine

sosyal

mesafe

kurallarına

dikkat

edilerek

Özel Yetenek Sınavı’nda; sınav sona erince, adı, soyadı ve aday numarası yazılı sınav
kâğıdının üst köşe kısmı, kimlik tespiti yapılmak suretiyle aday tarafından salon
görevlilerinin önünde yapıştırılarak teslim edilir. Sınav kâğıdı üzerinde işaret niteliği
taşıyan yazı, çizim, rakam, boya vb. işaret bulunamaz. Buna uymayan kâğıtlar
tutanakla iptal edilir. Sınav kâğıtları daha sonra görevlilerce Sınav Yürütme Kurulu’na
teslim edilir.

RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI
 Özel Yetenek Sınavı, adayların yeteneklerini ölçmeye yönelik imgesel çalışmalardan
oluşur.
 Özel Yetenek Sınavı 120 dakika’dır. Bu süre içerisinde adayların bulundukları yerden
kalkmalarına müsaade edilmez.


Özel Yetenek Sınavının kâğıt ölçüsü 50x70 cm.’dir.



Özel Yetenek Sınavında adayların çalışmaları 100 tam not üzerinden değerlendirilir.



Özel Yetenek Sınavına giren adayların bu sınavdan aldığı notlar Özel Yetenek Sınav
Puanı (ÖYSP) olarak kabul edilir.
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)’den, 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylar başarılı,
50’nin altında puan alan adaylar ise başarısız kabul edilir.
Jüri tarafından sınav sonuç listesi, tutanakla “Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı”na
teslim edilir.
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Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Puan Tablosu
Kompozisyon
Kompozisyon; yön, biçim, ölçü, aralık, doku, birlik, vurgu, hareket, ritim,
denge vb. gibi bir çok öge ve ilkelerin bir arada kullanılmasıdır.

Mekân İlişkisi
Mekân İlişkisi; mekân algısı ve mekân-figür ilişkisi, boşluk-doluluk ve
perspektif gibi ögeler ile verilmesidir.

Konuya Uygunluk
Konuya uygunluk; bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi tasarlarken
imgesel sınav için verilen konuya uygunluk aranır.
Özgünlük – Hayal Gücü
Özgünlük – Hayal Gücü; Biçim ve içeriğe yaklaşımda özgünlüğün
yakalanmasıdır.

TOPLAM

(25 Puan)

(25 Puan)

(25 Puan)

(25 Puan)

(100 Puan)

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KAYITLAR







Yerleştirmeye esas olan puanın (Yerleştirme Puanı=YP) belirlenmesi için 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu Madde 6’da (Özel Yetenek Sınavı
İle Seçme Yöntemi) belirtilen kriter ve formüle göre hesaplama yapılır. Adaylar,
Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konur. İlk
sıradan itibaren kontenjan sayısı kadar aday asil, diğer adaylar ise yedek olarak
belirlenir.
KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazanan adaylar, Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanlığınca Üniversitemiz ve Fakültemiz web sayfalarında ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen
ilk iş günü mesai bitimine kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na yazılı
müracaat edeceklerdir; Bu süre dışındaki müracaatlar geçersizdir.
Kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılır.
Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını
kaybederler ve yerine kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre yedek
listeden öğrenci kaydı yapılır.

T.C.
KAHRAMANMARAŞ
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
(2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı)
ÖZEL YETENEK SINAVI İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bilgisayar İşletmeni Ruhi ÖZYEŞİLDAĞ
KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Avşar Yerleşkesi Kayseri Yolu 10.km
ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ
Tel

: 0344 300 15 15 (Özel Yetenek Sınav Bürosu)
0344 300 15 17 (Dekanlık Öğrenci İşleri)

E-mail : ozruhi@ksu.edu.tr

Aday, sınava girmeden önce bu kuralları okumuş olmakla yükümlüdür.

