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2021 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

BÖLÜM I 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

Madde 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar 

ve Tasarım Fakültesi Müzik, Resim ve Grafik Tasarımı bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci 

alınmasına ve Özel Yetenek Sınavı başvurusuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

Madde 2: (1) Bu Yönerge, sınavların yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması ile 

ilgili hükümleri kapsar. Bu hükümler dışındaki sınava ilişkin diğer tüm hususlar Karabük 

Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülte Kurulunun 

görevlendirdiği Sınav Düzenleme Komisyonu yetkisindedir. 

Dayanak 

Madde 3: (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, Karabük Üniversitesi Önlisans, 

Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’ne ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 

(ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınav Kılavuzuna (YKS Kılavuzu) dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4: (1) Bu Yönetmelikte geçen kısaltmalar; 

a) Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu: Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım  

Fakültesi Giriş Sınav Kılavuzlarını, 

b) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

c) ÖSYS: Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavını, 

d) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını, 

e) TYT: Temel Yeterlilik Testini, 

f) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını, 
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g) YP: Yerleştirme Puanını, 

h) OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını 

ifade eder. 

Kurullar 

Madde 5: (1) Sınav Üst Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca Rektör veya Rektör Yardımcısı 

başkanlığında, Fakülte Dekanının da yer aldığı 3 (üç) kişilik Sınav Üst Kurulu oluşturulur. Sınav 

Üst Kurulu, sınavların sağlıklı şekilde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.  

Madde 6: (1) Sınav Düzenleme Kurulu, ilgili bölümlerin Özel Yetenek Sınavı Düzenleme 

Kurulları, Dekan ya da Dekanın görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında, öğretim 

üyelerinden oluşur. Düzenleme Kurulu gerektiğinde başka öğretim elemanlarına ve idari personele 

görev verebilir. Bu kurul, sınav üst kuruluna karşı sorumludur.  

(2) Sınav Düzenleme Kurulu: 

Sınav yerlerinin belirlenerek düzenlenmesinden,  

Sınav salon sorumlularının seçimi ve görevlendirilmesinden,  

Sınav salonlarının sınava uygun hale getirilmesinden,  

Sınavların güvenli biçimde yapılması ve sonuçlandırılmasından sorumludur.  

Madde 7: (1) Sınav Jürisi; en az 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üye olmak üzere, Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen öğretim üyelerinden oluşur. Öğretim Üyesi sayısının yeterli olmadığı 

durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili alanın öğretim elemanları sınav jürisinde 

görev alabilir. Fakülte Yönetim Kurulu, özel yetenek sınavı için ilgili bölümlerde yeterli sayıda 

veya ilgili alan uzmanı öğretim elemanı bulunmadığı takdirde, diğer üniversitelerin ilgili 

bölümlerinden öğretim elemanı görevlendirebilir.  

(2) Sınav Jürisi; sınav esnasında, sınavın yöntemini ve biçimini belirlemek amacı ile sınav 

salonuna girer, sınav hakkında gerekli bulduğu açıklamaları aday öğrencilere duyurur ve 

sınavın süresini, sorusunu ve uygulanma biçimini belirlemede tam yetkilidir. Her aşamada 

sorulacak sorular, sınav başlamadan bir saat önce, Sınav Jürisi tarafından belirlenir.  

(3) Sınav Üst Kurulu üyesi olanlar sınav jürisinde görev alamazlar.  

(4) Müzik Bölümü Sınav komisyonları, başvurusu onaylanan aday sayısına göre belirlenir. İlan 

edilen sınav takvimi doğrultusunda birden fazla sınav komisyonunun oluşturulup 

oluşturulmayacağı, sınav komisyonlarının görev dağılımları, evrak teslimini takip eden gün 

internet sitesinden duyurulur. 
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(5) Birinci derece yakınları sınava girecek öğretim elemanları sınav jürisinde yer alamazlar.  

Sınavın Duyurulması  

Madde 8: (1) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin özel yetenek sınavı 

kılavuzları, aday öğrenci olma koşulları, başvuru, sınav ve kayıt tarihleri gibi bilgiler basın ve 

yayın organları aracılığıyla duyurulur.  

Aday Kabul Koşulları 

Madde 9: (1) ÖSYM tarafından her yıl hazırlanıp yayınlanan, YKS Kılavuzunda belirtilen özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir. 

(2) Bu ve bunlara ek koşullar, Fakülte Kurulunca onaylanan Karabük Üniversitesi Safranbolu 

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzunda yer alır. 

(3) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin tüm bölümleri için özel 

yetenek sınavlarına Özel Yetenek Sınavı’nın yapıldığı yıla ait YKS’nin 1. Oturum Temel 

Yeterlilik Testinden (TYT) en az 150 (yüz elli), bir önceki yıla ait TYT’den ise en az 200 (iki yüz) 

ve üzeri puan alanlar (2021 YKS’ ye başvuru yapmış olma şartıyla) başvurabilirler. 

(4 ) 3. Maddede bahsi geçen YKS’nin 1. Oturum Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 150 (yüz 

elli) puan alma şartı sadece 2021- 2022 Akademik yılı Özel Yetenek Ek Yerleştirme sınavları için  

140 ( yüz kırk ) olarak uygulanacaktır.  

Yabancı Uyruklu ve Engelli Aday Öğrencilerin Kabulü  

Madde 10: (1) İlgili bölümlerin özel yetenek sınavına başvuracak yabancı uyruklu aday 

öğrencilerin belirlenmesi ve seçimi, Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Bu öğrencilerin özel yetenek sınav kılavuzları 

ilgili bölümler tarafından hazırlanır ve bölümlerin internet adreslerinde yayınlanır.  

(2) Engelli aday öğrencilerin belirlenmesi ve seçimi, ilgili yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Sistemi (ÖSYS), YKS Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Bu öğrencilerin özel 

yetenek sınav kılavuzları ilgili bölümler tarafından hazırlanır ve bölümlerin internet adreslerinde 

yayınlanır. 
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Aday Ön Kayıt ve Kesin Kayıtları  

Madde 11: (1) Özel yetenek sınavına girmek isteyen adayların ön kayıtları, Fakülte Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında duyurulan internet adresi üzerinden (online) yapılır.  

(2) Aday öğrencilerin Ön Kayıt usullerini içeren diğer hususlar ilgili yılın Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzunda belirlenir. 

(3) Adayların, sistem üzerinde “online başvuru formunu” doldurup tüm işlemleri eksiksiz 

olarak tamamladıktan sonra formu yazdırmaları/çıktı almaları ve ıslak imzalı bir şekilde sınava 

gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Müzik bölümü adaylarının, video link gibi 

dokümanları kılavuzlarda belirtildiği şekliyle sisteme yükleyerek online başvuru işlemlerini 

tamamlamaları gerekmektedir.   

Online Başvuruda (Ön Kayıt) sisteme yüklenmesi gereken evraklar: 

1. Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yıla veya bir önceki yıla ait (13/03/2019 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından 

dönüştürülen) TYT puanının yer aldığı YKS sonuç belgesi (AOBP gösteren). (Yabancı 

uyruklu adaylardan bu belge istenmez.) 

2. Mezun olduğu (lise ya da dengi bir ortaöğretim) kurumdan alınan diploma veya geçici 

mezuniyet belgesi (Mezuniyet puanının yüzlük sisteme uygun olması gerekir). 

3. T.C. Kimlik numarası ve fotoğrafın yer aldığı Nüfus cüzdanı (Ön ve arka yüzü).  

4. Son altı ayda çekilmiş standart vesikalık fotoğraf. Farklı formatlarda fotoğraf kabul 

edilmez. 

5. Müzik bölümünde özel yetenek sınavına girecek adayların birinci aşama sınavı için video 

linklerini başvuru esnasında yüklemesi gerekmektedir. 

Kesin Kayıt için gerekli evraklar: 

Kesin kayıt şekli ve işlemleri Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesinin ilgili yönetim kurulu kararı ile daha sonra ilan edilecektir. Alınacak karar 

doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde kesin kayıt için adaylardan aşağıdaki evraklar istenir. 

1. Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yıla veya bir önceki yıla ait (13/03/2019 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından 

dönüştürülen) TYT puanının yer aldığı YKS sonuç belgesi (AOBP gösteren). (Yabancı 

uyruklu adaylardan bu belge istenmez.) 

2. Mezun olduğu (lise ya da dengi bir ortaöğretim) kurumdan alınan diploma veya geçici 

mezuniyet belgesi (Mezuniyet puanının yüzlük sisteme uygun olması gerekir). 
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3. Adayın Ana Sanat Dalı tercihini belirtir dilekçe (Sadece Müzik Bölümü için) 

4. T.C. Kimlik numarası ve fotoğrafın yer aldığı Nüfus cüzdanı (Kimlik Kartı).  

5. Son altı ayda çekilmiş standart vesikalık fotoğraf. Farklı formatlarda fotoğraf kabul 

edilmez. 

6. Online Başvuru formu 

(4) Aday öğrenci, sınav kılavuzunda belirtilen tarihler arasında, tüm belgeleri doğru şekilde 

beyan etmekle sorumludur. Belgelerde hatalı beyanda bulunan veya eksik belgesi olan adayların 

başvurusu kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Bu adaylar özel yetenek sınavına giremez.  

Uygulama, Ölçme ve Değerlendirmeler  

Madde 12: (1) Resim ve Grafik Tasarımı ve Müzik Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavları iki 

aşamalı olarak gerçekleştirilir. Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavlarının uygulama süreçleri 

görüntülü ve sesli olarak kayıt edilecektir. 

(2) Özel yetenek sınavlarına ilişkin ölçme ve değerlendirme süreçleri ilgili bölümlerin özel yetenek 

sınav kılavuzlarında ayrıntılı olarak açıklanır.  

Sınav Sonucunun Duyurulması, Düzeltilmesi ve Sınava İlişkin Ortak Kurallar 

  

Madde 13: (1) Sınav sonuçları, sınavların bitiminden itibaren en geç 3 iş (üç) günü içerisinde 

Dekanlık tarafından Fakülte duyuru panosu, Karabük Üniversitesi ve Safranbolu Fethi Toker 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi web sitesi aracılığı ile duyurulur.   

(2) İtiraz durumunda, sınavların duyurulmasını izleyen 2 iş (iki) günü içinde adaylar yazılı 

olarak Sınav Düzenleme Kuruluna dilekçeyle başvurabilir. Dilekçe, Sınav Düzenleme Kurulunca 

maddi hata yönünden incelenir ve herhangi bir yanlışlık varsa giderilir. Yanlışlığın olmadığı 

anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu 

incelemenin sonucu kesindir.  

(3) Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendisi 

yerine başkasını sınava sokan adaylar belirlenirse sınava alınmaz veya sınavı iptal edilir, durum 

tutanağa işlenir ve bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. 
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Tüm Bölümler İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Belirlenmesi  

Madde 14: (1) Tüm bölümler için kesin kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirilmesinde esas 

olacak puan, ÖSYM tarafından her yıl yayınlanacak olan kılavuzdaki formüle göre tespit 

edilecektir. Yerleştirmeye esas olacak puanın hesaplanması için kullanılacak formüller; bölümlere 

ait sınav kılavuzlarında ayrıntılı olarak açıklanır.  

(2) Adaylar, ilgili bölümün Özel Yetenek Sınavı Kılavuzundaki hesaplamalar doğrultusunda 

belirlenen Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulur ve 

kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenci listesi ilan edilir. Özel yetenek sınavı sonucunda 

belirlenen asil listede kontenjan doldurma zorunluluğu yoktur. Asil ve yedek listeler, ilgili 

bölümün özel yetenek sınav kılavuzunda belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.  

(3) Aday öğrenci, kesin kayıt tarihlerinde istenilen belgelerin aslını ibraz etmekle ve bu 

belgeleri doğru şekilde beyan etmekle sorumludur. Belgelerde hatalı beyanda bulunan veya eksik 

belgesi olan aday kesin kayıt hakkını kaybeder. 

Yedek Adaylarla İlgili Açıklamalar  

Madde 15: (1) Kesin kayıt tarihleri sonunda herhangi bir nedenle kaydını yaptırmayan asıl 

adayların yerine ilgili bölümün özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre 

yedek adayların kayıtları yapılır. Sınav kılavuzlarında belirtilen kayıt tarihleri dışında kontenjanlar 

boş kalsa bile kayıt yapılmaz.  

BÖLÜM II MÜZİK BÖLÜMÜ 

Madde 16: (1) Özel Yetenek Sınavı 2 (iki) Aşamalı olarak gerçekleştirilir. Birinci Aşama; 

Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma sınavlarını (online başvuruda istenilen video içeriği dikkate 

alınacaktır), İkinci Aşama; Müziksel işitme, Ezgisel bellek, Ritmik bellek ve Müziksel okuma 

(Deşifre-Solfej) sınavlarını içerir. Birinci aşama sınavının başarı puanı 50 (elli)’dir. Birinci aşama 

sınavından 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanırlar.  

(2) İkinci aşama sınavı başarı puanı en az 50 (elli)’dir. İkinci aşama sınav puanı 50 (elli)’nin 

altında olan adaylar değerlendirmeye dâhil edilmezler. Sınavın işleyişine yönelik usul ve esaslar 

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirlenen maddelere göre yürütülür. 

(3) İkinci Aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylara sınava girecekleri gün ve saat fakülte 

web sitesinden duyurulur. Sınav, listelerdeki son adayın sınavının bitimiyle sona erer. Bu süre 

içerisinde sınav salonunda bulunmayan adaylar sınava girmemiş sayılırlar. 
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(4) Sınavda başarılı olan adaylar ön kayıt sırasında tercih ettikleri Ana Sanat Dalına kayıt 

yaptırabilirler. 

Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Hesaplanması    

Madde 17: (1) Adayların sınav başarı puanları 1. Aşama için; Müziksel Söyleme (60 Puan), 

Müziksel Çalma (40 Puan) olmak üzere toplam 100 (tam) puan üzerinden hesaplanır. 1. aşamadan 

50 puan alabilen adaylar 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanırlar,  

2. Aşama için; Müziksel İşitme (16 Puan), Ezgisel Bellek (30 Puan), Ritimsel Bellek (24 Puan), 

Müziksel Okuma Deşifre-Solfej (30 Puan) olmak üzere toplam 100 (tam) puan üzerinden 

hesaplanır.  2. Aşama Başarı puanı 50 (elli)’dir. İkinci aşama sınav puanı 50 (elli)’nin altında olan 

adaylar değerlendirmeye dâhil edilmezler. 2. Aşama sınavının işleyiş detayları Müzik Bölümü 

Özel Yetenek Sınavı kılavuzunda belirtilmiştir. 

Özel Yetenek sınavının ikinci aşamasından alınan puan, adayın Özel Yetenek Sınavı Başarı 

Puanı’dır (ÖYSP). 

(2) Yerleştirme puanı (YP) ise: adayın TYT puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve Özel Yetenek 

Sınav Puanı ile birlikte standart formülle hesaplanarak belirlenir. İkinci aşamada başarılı olan 

adaylar YP puanları ile sıralanır ve tercih ettikleri Ana Sanat Dalı’nın kontenjanlarına göre kayıt 

yaptırmaya hak kazanırlar. 

BÖLÜM III RESİM BÖLÜMÜ 

Madde 18: (1) Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Resim Bölümü Birinci Aşama “Modelden Desen Sınavı” olarak Grafik Tasarımı Bölümü ile ortak 

yapılır. Resim Bölümü İkinci Aşama Sınavı “İmgesel Desen Sınavı” olarak uygulanır. 

Madde 19: (1) Aday öğrenci bir veya iki bölüm birden tercih etme hakkına sahiptir. Sadece bir 

bölüm tercih eden adaylar Birinci Aşama sınavı ve ilgili alanın İkinci Aşama sınavına girer. İki 

bölümü birden tercih eden adaylar Birinci Aşama sınavına ek olarak ilgili alanlara ait her iki sınava 

da girmek zorundadırlar. 

Madde 20: (1) İlgili bölümlerin sınavlarında kullanılmak üzere bölümlerin önerileri doğrultusunda 

gerektiğinde öğrencilerden ve dışarıdan canlı model görevlendirilebilir. Canlı Modellere Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret ödenir.  

Madde 21: (1) Aday öğrenciler, sınav başlamadan önce, sınav kağıtlarında kimlik bilgileri için 

ayrılan köşeye ad, soyad ve aday numaralarını yazıp imzalarlar. Sınav giriş belgelerinde yazılı 
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bilgilerin sınav kağıdına doğru işlenip işlenmediği konusunda sınav salon görevlileri gerekli 

kontrolleri yapar. Salon sorumluları tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili alan kapatılır ve 

kurum mührü basılır. Sınav sonunda görevliler tarafından Sınav Düzenleme Kurulu’na teslim 

edilir. 

Birinci Aşama Sınavı  

Madde 22: (1) Resim ve Grafik Tasarımı Bölümüne alınacak aday öğrencilere; gördüğünü 

algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere modelden desen çizimi yaptırılır.  

(2) Sınav Jürisi değerlendirmeyi, birinci aşama sınav kağıtlarında kapalı halde bulunan kimlik 

bilgilerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla yapar. Birinci aşamada 100 (yüz) tam puan 

üzerinden değerlendirme yapılır.   

(3) Birinci Aşama Sınavına giren adayların kimlik bilgilerinin yazılı olduğu alan açılarak, ad 

ve soyadları ile aday numaralarını içeren puan tablosu oluşturularak bir tutanakla tespit edilir. 

(4) Adaylar, Birinci aşama sınavından aldıkları puana bakılmaksızın Başvuru formunda 

belirttikleri alanlarda İkinci Aşama Sınavına katılırlar. 

İkinci Aşama Sınavı  

Madde 23: (1) Resim Bölümü İkinci Aşama sınavı, aday öğrencilerin düşünceyi tasarlayabilme, 

üç boyutu algılayabilme ve kompozisyon gibi sanatın temel kavramlarını kavrayabilme ve özgün 

olabilme becerilerini ölçmeye dayalıdır.  

(2) Sınav konusu/sorusu sınav jürisi tarafından belirlenir. 

(3) Sınav Jürisi değerlendirmeyi, birinci aşama sınavında olduğu gibi ikinci aşama sınav 

kağıtlarında da kapalı halde bulunan kimlik bilgilerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla 

yapar. İkinci aşamada 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirme yapılır.   

(4) İkinci Aşama Sınavına giren adayların kimlik bilgilerinin yazılı olduğu alan açılarak, ad ve 

soyadları ile aday numaralarını içeren puan tablosu oluşturularak bir tutanakla tespit edilir.  

Resim Bölümü Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Hesaplanması  

Madde 24: (1) Resim Bölümü Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) Birinci Aşama sınav puanının  
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%50’si ile İkinci aşama sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Yerleştirme puanı (YP) ise: adayın 

TYT puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve Özel Yetenek Sınav Puanı ile birlikte standart formülle 

hesaplanarak belirlenir.  

BÖLÜM IV GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ 

Madde 25: (1) Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Grafik Tasarımı Bölümü Birinci Aşama “Modelden Desen Sınavı” olarak Resim  

Bölümü ile ortak yapılır. Grafik Tasarımı Bölümü İkinci Aşama Sınavı “Branşa Yönelik 

(Hayalden) Çizim Sınavı” olarak uygulanır.  

Madde 26: (1) Aday öğrenci bir veya iki bölüm birden tercih etme hakkına sahiptir. Sadece bir 

bölüm tercih eden adaylar Birinci Aşama sınavı ve ardından ilgili alanın İkinci Aşama sınavına 

girer. İki bölümü birden tercih eden adaylar Birinci Aşama sınavına ek olarak ilgili alanlara ait her 

iki sınava da girmek zorundadırlar.  

Madde 27: (1) İlgili bölümlerin sınavlarında kullanılmak üzere bölümlerin önerileri doğrultusunda 

gerektiğinde öğrencilerden ve dışarıdan canlı model görevlendirilebilir. Canlı Modellere Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret ödenir.  

Madde 28: (1) Aday öğrenciler, sınav başlamadan önce, sınav kağıtlarında kimlik bilgileri için 

ayrılan köşeye ad, soyad ve aday numaralarını yazıp imzalarlar. Sınav giriş belgelerinde yazılı 

bilgilerin sınav kağıdına doğru işlenip işlenmediği konusunda sınav salon görevlileri gerekli 

kontrolleri yapar. Salon sorumluları tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili alan kapatılır ve 

üzerine kurum mührü basılır. Sınav sonunda da görevliler tarafından Sınav Düzenleme Kurulu’na 

teslim edilir. 

Birinci Aşama Sınavı 

  

Madde 29: (1) Resim ve Grafik Tasarımı Bölümüne alınacak aday öğrencilere; gördüğünü 

algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere modelden desen çizimi yaptırılır.  

(2) Sınav Jürisi değerlendirmeyi, birinci aşama sınav kağıtlarında kapalı halde bulunan kimlik 

bilgilerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla yapar. Birinci aşamada 100 (yüz) tam puan 

üzerinden değerlendirme yapılır.   

(3) Birinci Aşama Sınavına giren adayların kimlik bilgilerinin yazılı olduğu alan açılarak, ad 

ve soyadları ile aday numaralarını içeren puan tablosu oluşturularak bir tutanakla tespit edilir. 
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(4) Adaylar, Birinci aşama sınavından aldıkları puana bakılmaksızın Başvuru formunda 

belirttikleri alanlarda İkinci Aşama Sınavına katılırlar. 

İkinci Aşama Sınavı  

Madde 30: (1) Grafik Tasarımı Bölümü İkinci Aşama Sınavı; aday öğrencilerin tasarıma yönelik 

hayalden çizim sınavı ile mesajı iletme, hayal gücü ve soyut düşünme becerisini ölçmek üzere 

yapılacaktır.  

(2) Sınav konusu/sorusu sınav jürisi tarafından belirlenir. 

(3) Sınav Jürisi değerlendirmeyi, birinci aşama sınavında olduğu gibi ikinci aşama sınav 

kağıtlarında da kapalı halde bulunan kimlik bilgilerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla 

yapar. İkinci aşamada 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirme yapılır.   

(4) İkinci Aşama Sınavına giren adayların kimlik bilgilerinin yazılı olduğu alan açılarak, ad ve 

soyadları ile aday numaralarını içeren puan tablosu oluşturularak bir tutanakla tespit edilir.  

Grafik Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Hesaplanması  

Madde 31: (1) Grafik Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) Birinci Aşama sınav 

puanının %50’si ile İkinci aşama sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Yerleştirme puanı (YP) ise: 

adayın TYT puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve Özel Yetenek Sınav Puanı ile birlikte standart 

formülle hesaplanarak belirlenir.  

BÖLÜM V Diğer Hususlar  

Madde 32: (1) Bu Yönergede yer almayan diğer hususlarda; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Yükseköğretim Kurulu Kararları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kılavuzu hükümleri, 

üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato Kararlarına 

göre işlem yapılır. Yönergede belirtilen konuların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

Kılavuzunda farklı şekilde yer alması durumunda Kılavuz hükümleri uygulanır.  

Yürürlük  

Madde 33: (1) Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

(2) Bu yönergenin kabul edilmesiyle birlikte; 28.07.2021 tarih ve 2021/7-50 Sayılı Senato Kararı 

ile kabul edilen Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Özel Yetenek Sınav Yönergesi yürürlükten kalkar.  
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Yürütme  

Madde 26: (1) Bu yönerge hükümleri Rektörlük tarafından yürütür ve gerektiğinde özel yetenek 

sınavlarının tüm aşamaları Rektörlük tarafından yapılabilir.  

*** Karabük Üniversitesi 13.09.2021 tarihli ve 2021/11-5 sayılı Senato Kararı ile kabul 

edilmiştir. 


