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Değerli Adaylar,
Fakültemizde çağdaş eğitim anlayışını temel alan programlarla, çok yönlü beceri kazanma,
bilgilenme ve kültürlenme alanı yaratılırken aynı zamanda etkin ve zorunlu stajlarla, iş yaşamıyla ilgili
deneyim kazanmanız için de imkânlar sağlanmaktadır.
Öte yandan sizlere, bireysel yeteneklerinizi geliştirmeniz, yaratıcı, üretken, sorgulayan,
güvenilir, hak ve sorumluluklarının bilincinde, uygar, katılımcı ve paylaşımcı bireyler olarak hayata
hazırlanmanız için, gerekli olanakları sunmaya çalışmaktayız.
Fakültemiz, nitelikli sanatçı-eğitimci kadrosu, donanımlı resim, desen, baskı resim, heykel ve
seramik atölyeleri, fotoğraf stüdyosu, bilgisayar laboratuarları, çok amaçlı derslikleri ile sanatçı adayı
değerli öğrencilerimize nitelikli bir eğitim hizmeti sunmaktadır.
Çankırı’nın, Ankara’ya ve dolayısıyla sanat etkinliklerine kolay ulaşılabilir bir kent olması
Fakültemize ve öğrencilerimize yarar ve kolaylık sağlamaktadır. Öte yandan, sosyal ve ekonomik
açıdan gelişmekte olan Çankırı’da kent kültürünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla şehrin
merkezinde halka açık sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca, kurumsal sosyal
sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirdiği Üniversitede Çocuk Sanat Atölyeleri projesi ile, Çankırı’daki
çocuklarımızı erken yaşta sanatla buluşturarak yeteneklerini keşfedip kullanabilen bireyler olmalarına
katkıda bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi uluslararası ve ulusal sanat etkinlikleriyle de dünyada
ve Türkiye’de sesini duyurmaktadır.
Katılmayı hedeflediğiniz Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel
Yetenek Sınavında ilgi ve dikkatinizi en üst düzeyde göstermeyi başarabilmelisiniz. Biliniz ki; jüride
bulunan değerli öğretim elemanları sınavdaki çalışmalarınızı dikkatli ve adaletli bir şekilde
değerlendirerek, içinizden en yetenekli sanatçı adaylarını seçmek için gereken özeni göstereceklerdir.
Sanata ve sanat eğitimine gönül verdiğiniz için sizleri kutlar sınavınızın başarılı geçmesini
dilerim.
Prof. Halit ÇAL
Dekan
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2012 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
Amaç ve Kapsam
Bu kılavuzun amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
tarafından yapılacak 2012 Özel Yetenek Sınavında, ön kayıt işlemleri, sınavın yapılması,
değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması ve kesin kayıt işlemleri hakkında adayları bilgilendirmek ve
sınava daha iyi hazırlanabilmelerini sağlamaktır.
Bu yıl Fakültemizin Resim, Grafik Tasarım ve Seramik Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile
öğrenci alınacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Ön Kayıt Bilgi ve Koşulları
Ön kayıtlar: 27–31 AĞUSTOS 2012 tarihleri arasında şahsen mesai bitimine kadar (saat:17.00)
yapılacaktır. Posta yoluyla ön kayıt işlemi yapılmaz. Aday kayıt esnasında Nüfus Cüzdanını ibraz
ederek, sıralı olmak üzere üç tercih yapabilir. (Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra tercih
değişikliği yapılmaz)
Eksik belge ve/veya ilan edilen süre dışında yetenek sınavlarına başvuru kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
Başvuruda bulunan tüm lise veya dengi okul mezunlarının 2012-YGS puanlarının herhangi
birinden en az 140 puan almış olmaları gerekmektedir.
Başvuru Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Rektörlük Ek Binası,
İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı, No:10 Yenimahalle – ÇANKIRI
Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler

a) 2012 YGS sonuç belgesi.
b) Üzerinde TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı.
c) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesinin aslı veya onaylanmış sureti.
Bölüm Kontenjanları
Resim Bölümü: 16
Grafik Tasarım Bölümü: 16
Seramik Bölümü:15
Adayların Sınava Gelirken Getirmesi Gereken Gereçler:
·

35x50 cm boyutlarında duralit resim altlığı,

·

Kıskaç veya mandal,

·

Kurşun kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş, tükenmez kalem.
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Özel Yetenek Sınavı
Özel Yetenek Sınavı 04 Eylül 2012 pazartesi tarihinde Kastamonu Caddesi, Kırkevler
Mahallesi, No:148, Çankırı adresindeki Güzel Sanatlar Fakültesi binasında saat 10.00 da
başlayacaktır. Aday, sınavın yapılacağı binada yarım saat önceden hazır bulunmalıdır.
Aday, ilan edilen gün ve saatte sınava girmek zorundadır. 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılında
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Resim, Grafik Tasarım ve Seramik
Bölümlerine öğrenci almak için yapılacak bu sınav tek aşamalı olup, “Alan Kültürü, Canlı
Modelden Desen ve İmgesel Desen Sınavı olmak üzere üç tür sınavdan oluşur. Her üç sınavda da
adaylar toplu halde sınava alınacaktır.
Sınav sonuçları, Dekanlıkça onaylandıktan sonra 07 Eylül 2012 tarihinde Fakülte web sitesi
ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panoları ve web sitesinde asıl ve yedek listelerle duyurulacaktır.
10 Eylül 2012 tarihinde ÖZEL YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ASIL
LİSTE KESİN kayıtları yapılacaktır. Kontenjanlar dolmadığı takdirde boş kontenjan sayıları ve yedek
listeden yapılacak olan kayıt tarihleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı panosu ve web sitesinde ilan
edilecektir. 19 Eylül 2012 tarihinde YEDEK LİSTE KESİN kayıtları yapılacaktır.
Sınav için gerekli olan resim kâğıtları sınav görevlilerince adaylara verilecektir. Aday, sınav
kâğıtlarının üzerinde yer alan kimlik bilgilerini tükenmez kalem ile eksiksiz olarak dolduracak ve imza
için ayrılan yeri imzalayacaktır.
1. Alan Kültürü Sınavı: Adaylar, sanat alanındaki kuramsal bilgi ve kültür düzeylerinin
belirlenmesi amacıyla bir test sınavına gireceklerdir. Sınav süresi adaylara sınav başlamadan
önce duyurulacaktır.
2. Canlı Modelden Desen Sınavı: Sınavın bu bölümünde adaylar resim kâğıdına canlı
modelden desen çizeceklerdir. Bu sınav, dinlenme arası dahil 65 dakika sürecek, 30. dakikada
modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir.
3. İmgesel Desen Sınavı: Adaylar, “Canlı Modelden Desen” sınavı sonunda bir süre
dinlendikten sonra, yine aynı yerde, "İmgesel Desen Sınavı"na alınacaklardır. Bu bölümde
adaylar kendilerine verilecek bir konuyu resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. Bu çalışma için de
adaylara 60 dakika süre verilecektir.
Değerlendirme ve Yerleştirme
Her bir sınav 100 tam not üzerinden değerlendirilerek “Alan Kültürü” sınavının % 20'i,
“Canlı Modelden Desen” sınavının % 40’ı ve “İmgesel Desen” sınavının” % 40’ı alınır ve toplam
puan Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) olarak kabul edilir.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır:
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan
türlerinin en yükseği)
c) YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)
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.
Aday aynı alandan geliyorsa
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x AOBP)
Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 YGS-P)
Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en yüksek olan adaya
öncelik tanınacaktır.
Adaylar, YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan
sayısı kadar asıl ve yedek aday ilan edilecektir.
Adaylar, sınav sonuç listelerinin ilan edildiği gün sınav sonuçlarına dilekçe ile Fakülte
Dekanlığına itiraz edebilirler
Kesin kayıt işlemi yaptıran öğrenciler, fakültemizdeki başka bir bölüme geçmek için
kayıt sildiremezler.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
a) Üzerinde TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı.
b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli
mezuniyet belgesi.
c) 6 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf.
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ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ALANLAR VE KODLARI
KODU
2969
1271
1271
1286
1286
1286
1547
1327
3428
1547
1547
4898
1684
3978
4271
3826
2247
2289
2749
3298
3633
2336
2342
4458
3063
3565
3565
2749

ALANI
Cam İşletmeciliği
Çini Desinatörlüğü
Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik)
Çinicilik ve Seramik
Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme)
Dekoratif El Sanatları
Dekoratif Resim
Dekoratif Sanatlar
El Sanatları
El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları ve Teknolojisi
El Sanatları ve Seramik
Grafik Sanatlar
Grafik Tasarım
Grafik ve Fotoğraf /Fotoğraf ve Grafik
Heykel
Plastik Sanatlar
Resim
Resim (Anadolu Kız M. L, Kız M. L)
Sanat
Sanat (Resim)
Seramik
Seramik Sanatı
Seramik ve Cam Teknolojisi
Şekillendirme ve Desenleme
Tasarım Teknolojisi
Tasarım ve Teknolojisi
Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek L./Kız Meslek L.)
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