2018-2019 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
Bu kılavuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı
sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında izlenecek tüm esasları açıklamaktadır. Necmettin
Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin aĢağıdaki tabloda belirtilen bölümlerine 2018-2019
eğitim-öğretim yılı için ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümler ve öğrenci kontenjanları aĢağıdaki
gibidir:
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1. ÖN KAYIT ĠÇĠN BAġVURU KOġULLARI VE ĠSTENEN BELGELER
1.1. T.C. vatandaĢı olmak
1.2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin herhangi bir bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için liselerden
mezun olan adayların 2018 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarından en az
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birinden 160 puan almıĢ olması gerekir.
1.3. Güzel Sanatlar Fakültesi (G.S.F.); Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Resim ve Seramik
Bölümlerine öğrenci alımları için yapılacak ön kayıtlar, Fakültemizin web sayfasından
(https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx) online olarak alınacaktır.
1.4. Ön kayıtlar 01 Ağustos 2018 tarihinde baĢlayacak olup, 05 Ağustos 2018 tarihinde saat
24:00’da sona erecektir.
1.5. Adayların online ön kayıt baĢvuruları sırasında, sistemdeki müracaat formuna 4,5 x 6 (cm)
ebadında son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek Ģekilde çekilmiĢ renkli
vesikalık bir fotoğraf yüklemeleri gerekmektedir. Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile
yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav giriĢ belgenizden kimliğinizi belirlemede
güçlük çekildiği takdirde salon baĢkanı sizi sınava almayabilir ya da sınavınız geçersiz
sayılabilir).
1.6. Kayıt durumunun kontrolü adayın kendi sorumluluğundadır.
1.7. Aday, sınava gelirken baĢvuru formu çıktısı, nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi
dolmamıĢ pasaport ile gelmelidir. Sınav sırasında belirtilen bu belgeleri eksik olan adayların
sınava girmeleri mümkün değildir.
1.8. Adaylar, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Resim ve Seramik bölümlerinden 2 farklı bölüm
tercihi yapabileceklerdir.
1.9. Adaylar, ön kayıtlarını yaparken beyanlarını doğru yapmak zorundadırlar. Ön kayıtlar
esnasında doğru beyanda bulunmadığı anlaĢılan adaylar için yasal iĢlem baĢlatılmakla birlikte,
kesin kayıt hakları iptal edilecektir (Aday sınavda baĢarılı olsa bile doğru beyanda
bulunmaması halinde baĢarı durumuna bakılmaksızın baĢvurusu iptal edilir).
1.10. Ön kayıt için herhangi bir baĢvuru ücreti bulunmamaktadır.
2. ENGELLĠ ADAYLARIN BAġVURU KOġULLARI
2.1. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nın 05/04/2017 tarihli ve 24304 sayılı yazısına göre: Özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme
engelli, iĢitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “yaygın geliĢimsel bozukluklar” (otizm
spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın geliĢimsel bozukluklar) durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla 2018 yılı Temel Yeterlilik Testi
(TYT) puanlarından herhangi biri 100 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına
baĢvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer
alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilecek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nın 15/02/2018 tarihli ve 11624 sayılı yazısına göre özel
yetenek sınavında engelli öğrenci kontenjanı Ģu Ģekilde düzenlenecektir:
2.2. Engelli adaylar için, özel yetenek sınavı açılan her bölüm için % 10 engelli kontenjanı
açılacaktır. Buna göre:
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ÖZEL YETENEK SINAVI ENGELLĠ ÖĞRENCĠ KONTENJANI
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2.3. Özel yetenek sınavında baĢarılı olan ancak engelli öğrenci için ayrılan kontenjanlara
yerleĢemeyen adaylar engelli öğrenci yedek kayıt listesinde ilan edilecektir.
2.4. Ġlgili bölümlere baĢvuran engelli öğrenci sayısının ayrılan kontenjandan fazla olması
durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleĢemeyen engelli
öğrenciler ÖSYS sınav hesaplaması ile yerleĢen diğer adaylarla birlikte ÖSYS puanlaması
dahil edilerek tekrar değerlendirmeye tabi tutulacaktır,
2.5. Ġlgili bölümlerde engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde bu kontenjan ÖSYS
hesaplaması ile yerleĢen adayların kontenjanına eklenecektir.
2.6. Engelli adaylar da mevcut kontenjana dâhil edilecektir.
3. ENGELLĠ ADAYLARIN ÖN KAYITLARI
3.1. Engelli adayların ön kayıtları, Güzel Sanatlar Fakültesi (G.S.F.); Geleneksel Türk Sanatları,
Grafik, Resim ve Seramik Bölümlerine öğrenci alımları için yapılacak ön kayıtlar,
Fakültemizin web sayfasından (https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx)
online olarak alınacaktır.
3.2. Engelli adayların ön kayıt baĢvurularında, diğer adayların baĢvurularında istenen ve 1.
maddede belirtilen belgeler dıĢında “Bir üniversite veya tam teĢekküllü Devlet
Hastanesi’nden alacakları ve engellilik durumlarının yüzdelik oranını gösteren Sağlık
Kurulu Raporu” eklenecektir. BaĢvurularına sağlık kurulu raporu eklemeyen engelli
adayların baĢvuruları kabul edilmeyecektir.
4. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAġVURU KOġULLARI
13.02.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında alınan kararlar uyarınca, 20182019 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul
Yönergesi koĢulları esas alınarak aĢağıdaki bölümlere “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci
alınacaktır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesine
www.konya.edu.tr adresinden ulaĢabilirsiniz.
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümler ve öğrenci kontenjanları aĢağıdaki gibidir.
Adaylar istediği takdirde Yabancı Uyruklu Kontenjanı bulunan her iki bölümü de tercih
edebilirler.
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Yabancı Uyruklu adayların ön kayıtları, Güzel Sanatlar Fakültesi (G.S.F.); Geleneksel Türk
Sanatları, ve Resim Bölümlerine öğrenci alımları için yapılacak ön kayıtlar, Fakültemizin web
sayfasından (https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx) online olarak alınacaktır.
Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına baĢvuran adaylar Necmettin Erbakan Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesinde belirtilen genel koĢullara ilave olarak Güzel Sanatlar
Fakültesi tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında baĢarılı olmaları gerekli olup baĢvuruların
değerlendirilmesi, Fakültemiz tarafından Özel yetenek Sınavı Yönergesi’nde ve 2018 Özel
Yetenek Sınav Kılavuzu’nda yer alan ölçütlere göre yapılacaktır.
4.1.

Adaylarda Aranacak Nitelikler

a-Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koĢuluyla;
1- Yabancı uyruklu olanların,
2- Doğumla Türk vatandaĢı olup da içiĢleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaĢlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaĢlığından çıkma belgesinde kayıtlı reĢit olmayan çocuklarının
Türk VatandaĢlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına iliĢkin Belge
sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk VatandaĢlığı Kanununun 7. Maddesinde
“(1) Türkiye içinde veya dıĢında Türk vatandaĢı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaĢıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dıĢından kabul kontenjanlarına
baĢvuracak adayların Türk VatandaĢlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaĢlık ile TC vatandaĢlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların,
4- a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdıĢında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dıĢında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmıĢ Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dıĢından öğrenci kabul
kontenjanlarına baĢvuru yapabileceğine. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dıĢında
ortaöğretime baĢlayan adayların yurt dıĢından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını
KKTC dıĢında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmıĢ olan Türk okullarında
tamamlayanlar dahil) baĢvuru yapabilmelerine,
5- KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların,
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4.2.

BaĢvurularının kabul edilmesi,

b-Adaylardan;
1- TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2- K.K.T.C uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3-* a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
(a maddesinin 4 numaralı bendinde Ģartları sağlayanlar hariç)
4- Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005- 2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olacaklar
hariç),
5- Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
4.3.

BaĢvuru KoĢulları

BaĢvuru KoĢulları:
1- BaĢvurulara iliĢkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında baĢvuru tarihinden önce
duyurulur.
2- BaĢvurular belirlenen tarihler arasında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü web
sayfasına online baĢvuru olarak yapılır.
3- BaĢvuru süresi içinde belgelerinde herhangi biri eksik olan adayların baĢvuruları
değerlendirilmeye alınmaz.
4- BaĢvuru koĢullarını sağlamıĢ olmak, adaylara yerleĢtirme için kabul edilme hakkını
kazandırmaz.
Uluslararası Öğrenci Kabulünde Kullanılması Uygun Görülen
EĢdeğer Sınav ve Taban Puanlar
Not Ortalamaları

SINAVLAR

En DüĢük Puan

1

SAT I (GiriĢ tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.)

2

AFGANĠSTAN ULUSAL ÜNĠVERSĠTE GĠRĠġ SINAVI
(KONKUR)

5 / 12

1000 / 1600
200 / 375

3

AZERBAYCAN ULUSAL ÜNĠVERSĠTE GĠRĠġ SINAVI
(TQDK)

400 / 700

4

KIRGIZĠSTAN GENEL CUMHURĠYET SINAVI (ORT)

150 / 250

5

KAZAKĠSTAN ULUSAL ÜNĠVERSĠTE GĠRĠġ SINAVI
(ENT)

70 / 125

6

ACT (AMERICAN COLLEGE TESTING)

21 / 36

7

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) INTERNATIONAL
BACCALAUREATE

28 / 42

8

TAWJĠHĠ

80 / 100

9

BACCALAUREAT LĠBANAĠS

13 / 20

10

AL-SHAHADA-AL-THANAWĠYYA-AL-AMMA

11
12

GAOKAO (ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ’NDE YAPILAN
ÜNĠVERSĠTE GĠRĠġ SINAVI) (GiriĢ Tarihinden Ġtibaren 2
Yıl Geçerlidir)
FRANSIZ BAKALORYASI DĠPLOMASI

13

ENDONEZYA’DA YAPILAN UJĠAN NATĠONAL SINAVI

170 / 240
480 / 750
12 / 20
40 / 60

16

TÜRKMENĠSTAN, ÖZBEKĠSTAN, GÜRCĠSTAN
(ATTESTAT)
LĠSTEDE BULUNMAYAN SINAVLAR ĠÇĠN ADAYIN
KENDĠ ÜLKESĠNDEKĠ MERKEZĠ LĠSE BĠTĠRME SINAVI*
LĠSTEDE BULUNMAYAN SINAVLAR ĠÇĠN ADAYIN
KENDĠ ÜLKESĠNDEKĠ LĠSE DĠPLOMASI NOTU*

17

ABITUR (Alman Bakaloryası)

EN FAZLA 4

18

TUBĠTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim
olimpiyatlarında

Altın, GümüĢ,
Bronz madalya

14
15

3/5
60 / 100
70 / 100

* 100’lük sistem dıĢındaki durumlarda, Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından
100’lük sisteme dönüĢtürülerek değerlendirme yapılır.
4.4.

Yabancı Uyruklu Adaylar Ġçin Ġstenilen Belgeler

BaĢvurular, aĢağıdaki belgelerin kopyaları ile yapılır;
1- Doğumla T.C. uyruklu olup ĠçiĢleri Bakanlığı’ndan çıkma izni alanlar ile bunların Türk
vatandaĢlığından çıkma belgesinde kayıtlı reĢit olmayan çocukları tarafından yapılacak
baĢvurularda adayın 5203 sayılı Kanunla tanınan hakları kullanabilmesini ispatlayan belge,
2- Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. uyruğuna geçmek suretiyle çift uyruklu
olan adaylar tarafından yapılacak baĢvurularda, adayın yabancı uyruğuna ve Türk uyruğuna
iliĢkin resmi kimlik belgeleri ile Türk uyruğuna geçiĢ tarihini belirten belge,
3- T.C. uyruklu olan adayların nüfus kayıt örneği,
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4- Lise Diplomasının Türkçe onaylı kopyası, (Türk DıĢ Temsilcilikleri ya da noter tarafından
onaylı)
5- Lise öğrenimleri süresince aldıkları dersleri, notları ve not ortalamasını gösteren belgenin
(transkript) lise müdürlüğü tarafından onaylanmıĢ ve yüzlük sisteme dönüĢtürülmüĢ halinin
Türkçe tercümesi (Türk DıĢ Temsilcilikleri ya da noter tarafından onaylı)
6- Pasaport, (Suriye uyruklu ve sığınmacılardan pasaportu olmayanlar için Tanıtma Kartı)
7- Bir (1) adet (4,5 x 6 cm) vesikalık fotoğraf,
8- Geçerli sınav sonuç belgesinin Türkçe tercümesi,
9- BaĢvuru tarihinde mezuniyet aĢamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları
öğrenim durumu belgesinin Türkçe onaylı kopyası,
10- BaĢvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu (BaĢvuru ücreti 100 USD karĢılığı “TL”
olarak aĢağıda belirtilen Üniversitemiz hesap numarasına yatırılacak olup, 5 (BeĢ) program
için geçerlidir.)
T.C.VAKIFLAR BANKASI NALÇACI ŞUBESİ
IBAN NO: TR53 0001 5001 5800 7306 0189 09
11- BaĢvuru ücretini yatırmayanların baĢvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILMASI
5.1. Sınav Yürütme Komisyonu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğretim Üyelerinden biri baĢkan olmak üzere üç üyeden oluĢmaktadır. Bu komisyon Güzel
Sanatlar Fakültesi için yapılacak özel yetenek sınavının yapılması için jüri üyelerinin
oluĢturulması, sınavın uygulanıĢı, değerlendirmesi, yönteminin ve hesaplama sisteminin
belirlenmesi ve sınav kılavuzunun hazırlanması ile görevlidir.
5.2. Yetenek Sınavı Jürileri: Yetenek Sınavı Jürisi, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından
seçilecek öğretim üyelerinden oluĢur.
5.3. Özel Yetenek Sınav Tarihi ve Yeri: Özel Yetenek Sınavı 2 aĢama olarak
gerçekleĢtirilecektir. 1. AĢama Baraj Sınavı 07 Ağustos 2018 tarihinde, 2. AĢama BranĢ
YerleĢtirme Sınavı ise 09 Ağustos 2018 tarihinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi dersliklerinde yapılacaktır.
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5.4. Özel Yetenek sınavı 1. AĢama Baraj sınavları aĢağıdaki tabloda belirtilen saatlerde
yapılacaktır.
Birinci AĢama Baraj Sınavı (07 Ağustos 2018)
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Geleneksel Türk
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Seramik

Saatler

09:00

11:00

13:00

15:00

*Başvuru yoğunluğuna göre sınav saatlerinde değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler
fakülte web sayfasında 06 Ağustos 2018 saat 17:00’a kadar ilan edilecektir.
* Grafik / Resim / Geleneksel Türk Sanatları / Seramik bölümlerini tercih eden adaylar
oturumlardan sadece 2’sine girebileceklerdir.
Özel Yetenek sınavı 2. AĢama BranĢ YerleĢtirme sınavları aĢağıdaki tabloda belirtilen
saatlerde yapılacaktır.
2. AĢama BranĢ YerleĢtirme Sınavları (09 Ağustos 2018)
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Resim

Geleneksel Türk
Sanatları

Seramik

Saatler

09:00

11:00

13:00

15:00

5.5. Birinci AĢama Baraj Sınavı: Birinci AĢama Baraj Sınavı 5.3. maddede belirtilen tablodaki
tarih ve saatte yapılacaktır. Tüm bölümler için adaylara 35 x 50 cm resim kağıdı verilecektir.
Sınav süreleri 90 dakikadır. Adaylar, sınav esnasında ara vermeyeceklerdir. 1. AĢama Sınavı
esnasında adaylar modelden desen çizecekleri için yalnızca modelin dinlenebilmesi amacıyla
45. dakikada 5 dakika ara verilecektir. Mola süresi sınav süresine dahil değildir. Model
kullanılmadan yapılacak olan desen sınavlarında sınav, kesintisiz 90 dakikadır. 1. aĢama
sınavından 60 ve üzeri puan alan adaylar ikinci aĢama sınavına girebilirler. Adayların
yanlarında kurĢun kalem (HB, B, 2B, 3B, 4B), silgi ve kıskaç getirmeleri gerekmektedir.
5.6. Ġkinci AĢama BranĢ YerleĢtirme Sınavı: 2. AĢama BranĢ YerleĢtirme Sınavı 5.3. maddede
verilen tablodaki tarih ve saatte yapılacaktır. 1. AĢama Baraj Sınavından baĢarılı olan
adayların (60 ve üzeri puan alan) gireceği Ġkinci AĢama BranĢ YerleĢtirme Sınavı, bölümlere
göre aĢağıdaki Ģekilde yürütülecektir:
Geleneksel Türk Sanatları ve Seramik Bölümleri için uygulanacak 90 dakikalık sınavda alanla
ilgili yüzey tasarımı / çizim çalıĢması yaptırılacaktır. Bu sınav için adaylara 35 x 50 cm resim
kâğıdı verilecektir.
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Grafik ve Resim Bölümü için uygulanacak 90 dakikalık bu sınavda, alanla ilgili imgesel
çalıĢma yaptırılacaktır. Bu sınav için aday öğrencilere 35 x 50 cm resim kâğıdı verilecektir.
6. ADAYLARIN SINAVA GELĠRKEN DĠKKAT ETMELERĠ GEREKEN HUSUSLAR
6.1. Aday öğrenciler sınava gelirken özel kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı veya geçerlilik
süresi dolmamıĢ pasaport) ve sınav giriĢ belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar.
Sınav giriĢ belgesini ve özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan aday sınava
alınmayacaktır.
6.2. Adayların sınav günü sınavın baĢlangıç saatinden en az bir saat önce sınavın uygulanacağı
binaya gelmeleri gerekmektedir.
6.3. Adayların aĢağıdaki malzemeleri mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
2H, HB, B, 2B, 3B, 4B karakalem, normal silgi, hamur silgi, kalemtıraĢ veya (en küçük boy
maket bıçağı), bant veya kâğıt kıskacı getirmeleri gerekmektedir.
Geleneksel Türk Sanatları ve Seramik Bölümü adaylarının 2. aĢama sınavına gelirken
beraberlerinde cetvel, pergel ve gönye getirmeleri gerekmektedir.
6.4. Adayların sınava girecekleri salonları, 06 Ağustos 2018 mesai saatleri içerisinde fakülte web
sayfasında (www.konya.edu.tr/guzelsanatlar) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi giriĢinde ilan edilecektir. Adaylar, sınavın baĢlama saatinden önce sınav
salonlarını mutlaka öğrenmelidirler.
6.5. Adaylar sınavlara resim kâğıdı, büyük boy maket bıçağı, çizim çantası, proje tüpü (karton
rulo), büyük boy sırt ve el çantası ile giremezler. Gerekli resim kâğıtları Fakülte idaresi
tarafından mühürlü olarak sınav esnasında verilecektir.
6.6. Sınav baĢlangıcından sonraki ilk 15 dakikadan sonra gelen adaylar kesinlikle sınava
alınmayacaklardır.
7. SINAV ESNASINDA ADAYLARIN DĠKKAT ETMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
Sınav esnasında aĢağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayanların sınavları
geçersiz sayılacak ve haklarında gerekli yasal iĢlemler yapılacaktır.
7.1. Sınavın baĢlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.
7.2. Adaylar salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar, adaylar oturtuldukları
yeri değiĢtiremezler, yerlerinden ayrılamazlar ve salonda bulunan diğer adayların sınav
kâğıtlarına bakamazlar.
7.3. Sınav salonunda su dıĢında herhangi bir Ģey içmek ve yemek yasaktır.
7.4. Her ne gerekçe ile olursa olsun, sınav ortamını huzursuz edici davranıĢlarda bulunan adaylar
güvenlik görevlileri vasıtasıyla sınav binasından çıkartılacak ve haklarında gerekli yasal
iĢlemler yapılacaktır.
7.5. Adaylar, sınav esnasında verilecek olan resim kâğıtlarının sağ üst köĢesine okunaklı olarak
aday numaralarını, ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını yazdıktan sonra imza
9 / 12

atacaklardır. Salon baĢkanı aday numaralarını, ad ve soyadların doğru yazılıp yazılmadığını
kontrol edecek, sınav kâğıtlarının bu kısmını yapıĢtırma iĢlemini ise sınavın bitiminde
yapacaktır. Öğrenciler bu iĢleme refakat etmelidirler. Mühürlü olan resim kâğıdının bu kısmı;
sınava giren tüm adayların sınav kâğıtları Özel Yetenek Sınav Jürisi tarafından değerlendirilip
tutanakla imza altına alınmadan hiç kimse tarafından açılmayacaktır.
7.6. Adaylar sınav salonlarına girerken yanlarında cep telefonu, çağrı cihazı, kesici, delici,
patlayıcı silahlar, çizim çantası, büyük boy sırt, el çantası vs. bulunduramazlar. Bu ve
benzeri araç ve gereçlerle sınava gelen aday, sınav salonuna alınmayacaktır.

8. SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI VE BELĠRLENMESĠ
8.1. Sınav Jürisi: Sınav Yürütme Komisyonu tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerinden
Öğretim Üyelerinden oluĢturulacaktır. Sınav Jürisi sınavların baĢlamasından 30 dakika önce
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında sınav sorularının hazırlanması ve seçimi için toplantı
yapacaklardır.
8.2. Sınav Jüri Üyelerinden birinin veya Sınav Yürütme Komisyon BaĢkanının herhangi bir
nedenle toplantıya gelmemesi durumunda, Fakülte Dekanı gelen üyelerin de görüĢünü alarak
gelmeyen kiĢinin yerine uygun birini atama yetkisine sahiptir.
9. SINAV KÂĞITLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Sınav kâğıtları Sınav Yürütme Komisyonu ve Sınav Jürisi tarafından teslim alındıktan sonra,
Sınav Jürisi bu kâğıtları 100 puan üzerinden değerlendirecektir. Kâğıtların kapalı olan bölümleri
ve karekod etiketleri not değerlendirme iĢlemi bitirildikten sonra açılacaktır.
10. SINAV SONUCUNA ĠTĠRAZ
10.1. Sınav sonuçlarına itiraz Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Ġtiraz Komisyonuna ya
da doğrudan Fakülte Dekanlığına konu ile ilgili hazırlanmıĢ bir dilekçe ile yapılır.
10.2. Sınavlara itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iĢ günü (1. AĢama Baraj sınavı için 08
Ağustos 2018; 2. AĢama sınavı için 13 Ağustos 2018 günü) Saat 14.00’a kadar yapılabilir.
10.3. Ġtiraz Komisyonu maddi hata yapılıp yapılmadığını denetler. Ġtirazlara dair sonuçlar, 17
Ağustos 2018 tarihinde mesai saati bitimine kadar fakülte web sayfasından ilan edilir.

11. YERLEġTĠRME
11.1. YerleĢtirmede Kullanılacak Puanlar ve Tanımlar
YerleĢtirmeye esas olan puanın hesaplanması için aĢağıdaki puanlar belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
 Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
 ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
 Ortaöğretim BaĢarı Puanı
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 2018-TYT Puanı (TYP-P) (TYP puanlarının en büyüğü)
11.2. 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtildiği gibi Özel Yetenek
Sınavı Puanının (ÖYSP) Standart Puanının hesaplanması:

ġeklinde olacaktır. Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır.
ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’ dur.
YerleĢtirmeye esas olacak puan (YerleĢtirme Puanı=YP) aĢağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
Aday aynı alandan geliyorsa: YP=(1,17xÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22 TYP-P)
+(0,03xOBP)
Aday diğer alanlardan geliyorsa: YP=(1,17xÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22 TYP-P)
11.3. 2017-ÖSYS de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleĢtirilmiĢ adayların ortaöğretim baĢarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düĢürülecektir. Bu kural Açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2017 ÖSYS de
sınavsız geçiĢ hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına
yerleĢtirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
11.4. Adaylar YerleĢtirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan baĢlamak üzere sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmıĢ olacaktır.
11.5. YerleĢtirme Puanlarının eĢitliği durumunda, ÖYSP’si yüksek olan adaya öncelik tanınır.
11.6.

12.

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’nın baĢarı notu 100 üzerinden 60 (altmıĢ)'tır.
1.AĢama Eleme Sınavında 60 ve üzeri puan alıp baĢarılı olanlar 2. AĢama Seçme sınavına
alınacaktır. 2. AĢama BranĢ YerleĢtirme Sınavından 100 üzerinden 60 (altmıĢ)’ın altında
puan alan aday baĢarısız sayılır.

KESĠN ve YEDEK KAYITLAR
12.1. YerleĢtirme Puanlarına (YP) göre kontenjana giren asil adayların kayıtları 2018 ÖSYM
Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra ayrıca ilan edilecektir.
12.2. Aday kesin kaydını Ģahsen yaptıracaktır.
12.3. Herhangi bir bölümü asil olarak kazanan ve kesin kaydını yaptıran öğrenci, diğer
bölümlerin yedek listelerinde bulunsa dahi bu hakkından vazgeçmiĢ sayılır ve yedek
listeden kayıt yaptıramaz.
12.4. Adayın ismi, kesin kayıt hakkı kazandığı bölümün listesinde yer alırken, diğer bölümlerin
yedek listelerinde de bulunabilir. Bu durumda aday, kazandığı bölüme kesin kayıt
yaptırmayıp, yedek listesindeki bölümlerin kayıt sırasını bekleme Ģansını kullanabilir.
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Ancak bu riski göze alarak hareket edecek adaylar, kesin kayıtlarını zamanında
yaptırmadıklarında, kayıt haklarını kaybedeceklerini unutmamalıdırlar.
12.5. Kontenjanlarda açık olduğu takdirde yedek listeden kayıt yapılacaktır. Yedek kayıt için ilan
edilecek tarihten itibaren açık kontenjan sayısı kadar yedek aday sırayla fakülte web
sitesinden ilan edilecektir. Yedekten sırası gelen adaylardan kayıt yaptırmayanlar haklarını
kaybetmiĢ sayılacaktır. Yedek ilanlarını web sitesinden takip etmek adayın kendi
sorumluluğundadır.
12.6. Fakültenin bölümler
bulunmamaktadır.
13.

için

ilan

edilen

kontenjanları

doldurma

zorunluluğu

KESĠN KAYIT YAPTIRMAK ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
Kesin Kayıt için gerekli belgeler, kazanan adayların listesi ilan edildiğinde ayrıca
bildirilecektir.

14.

GENEL HATIRLATMALAR / UYARILAR
14.1. Fakülte internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Üniversite tarafından
yetenek sınavları ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değiĢikliklere iliĢkin
bilgiler (sınav Ģartları ve/veya sınav tarih ve saatleri, yedek duyuruları gibi), Fakülte internet
sayfasından duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Fakülte internet sayfasını
(www.konya.edu.tr/guzelsanatlar) sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.
14.2. Eksik ve/veya yanlıĢ bilgi ve belge ile baĢvuran adayların tüm sınavları iptal edilecektir.
14.3. Uygun formatta fotoğraf ile yapılmayan baĢvurular iptal edilecektir.
14.4. Aday öğrenciler sınava gelirken özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve sınav
giriĢ belgesini mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Sınav giriĢ belgesini ve özel kimlik
belgesini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaklardır.
14.5. Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
14.6. Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bu kılavuzda belirtilen hususlarda
önceden belirterek değiĢiklik yapma hakkını saklı tutar.
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