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T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2016-2017 ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI

2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre YGS puanlarının herhangi
birinden 150 ve üstü puan alan adaylar arasında Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile AKÜ Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne 40 öğrenci alınacaktır.
A- ÖN KAYIT BİLGİLERİ
Adaylar
“Özel
Yetenek
Giriş
Sınavları”
başvurularını
internet
ortamında
gerçekleştirebileceklerdir. Sınavlara başvuracak tüm adaylar, 25 Temmuz-22 Ağustos 2016
tarihleri arasında “Aday Ön Kayıt Formunu” doldurarak başvuru kayıt işlemlerini yapmak
zorundadırlar.
1. Aday Ön Kayıt Formunun Doldurulması: Adaylar ön kayıtlarını 25 Temmuz-22 Ağustos
2016 tarihleri içerisinde internet üzerinden (http://gsfonkayit.aku.edu.tr) “Aday Ön Kayıt
Formu”nu doldurarak gerçekleştireceklerdir. Ön kayıt için istenen bilgilerin “Aday Ön Kayıt
Formu”na doğru olarak girilmesinden adayın kendisi sorumludur. Ön kaydını tamamlayan
adaylar, başvuru bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek “Kaydet” butonuna basıp bilgileri
kaydedecek, “Sayfayı Yazdır” butonuna basarak ve çıktısını alarak ilk aşamayı
tamamlayacaktır.
2. Aday Ön Kayıt Formunun Onaylatılması: Adaylar, “Aday Ön Kayıt Formu” çıktısı ve
istenen diğer belgeler ile birlikte 15-22 Ağustos 2016 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına şahsen başvurarak ön kayıtlarını onaylatmak
zorundadırlar.
Ön kayıt onay sırasında adayın, Fakülte ön kayıt görevlisi tarafından web kamerayla
vesikalık fotoğrafı çekilecek ve bu fotoğraf “Özel Yetenek Sınavı Giriş ve Kimlik Belgesi”nde
kullanılacaktır. Bu nedenle, başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayın Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanlığına bizzat başvurması gerekmektedir.
Ön Kayıt Formunun Onaylatılması Sırasında adaydan istenen diğer belgeler şunlardır:
a. 2016 YGS sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi (2016 YGS sonuç belgesinin aslı ön
kayıt esnasında ibraz edilecektir).
b. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası Belirtilmek Suretiyle)
c. Lise diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi.
3. Ön kayıt işlemlerini tamamlatan adaylara Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından “Özel
Yetenek Sınavı Giriş ve Kimlik Belgesi” verilecektir. “Özel Yetenek Sınavı Giriş ve Kimlik
Belgesi” olmayan bir aday mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.
4. Ön Kayıt Koşulları:
a. Lise ya da dengi okuldan mezun olunması.
b. 2016- YGS’ye girmiş olmak ve 2016-YGS puan türlerinden her hangi birinden en az 150
ve üzeri puan almış olmak.

c.
d.

YGS sınav sonuçlarına göre herhangi bir öğretim kurumunu kazananlar da ön kayıt
yaptırabilirler.
Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmış bulunanlar ön kayıt
yaptıramazlar.

B- YETENEK SINAVLARI
Yetenek sınavı 2 aşamalıdır.
a. “Birinci Aşama Sınavı” öğrencilerin genel yetenek düzeylerini saptamak amacıyla
(Canlı/Cansız Modelden Desen Sınavı) yapılmaktadır.
b. “İkinci Aşama Sınavı” Bölüm Alan Seçme Sınavı olup Algıya Dayalı Resim / Kompozisyon
Sınavı olarak yapılmaktadır.
c. Birinci Aşama ve İkinci Aşama Sınavları 23 Ağustos 2016 Salı günü ilan edilen saatte
yapılmaktadır.
1- Birinci Aşama Sınavı
a. Sınav Tarihi ve Saati: Yetenek sınavı olarak uygulanan “Birinci Aşama Sınavı” 23 Ağustos
2016 Salı günü yapılacaktır. Sınav saat 09:30’ da başlatılacak, tek oturumda bitirilecektir.
Adayların sınava girecekleri yer / salon Ahmet Necdet Sezer Kampusu’ndaki Güzel Sanatlar
Fakültesinde 23 Ağustos 2016 Salı günü saat 08:30’a kadar ilan edilecektir.
b. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce yanlarında getirmeleri gereken malzemeler
ile birlikte sınav yerinde hazır bulunmalıdırlar. Sınava girmeyen veya giremeyen adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılırlar.
c. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan geç gelenler sınava alınmaz; adaylar sınav salonlarını
ilk 30 dakika içinde terk edemezler. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika içinde herhangi
bir nedenle geç gelenlere ek süre verilmez.
d. Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler: Birinci Aşama Sınavına katılacak adayların aşağıdaki
belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
d.1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2016 Özel Yetenek Sınavı
Giriş ve Kimlik Belgesi (Ön kayıt esnasında ön kaydını yaptıran adaylara verilen Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından mühürlenerek onaylanmış, fotoğraflı bir belgedir.)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2016 Özel Yetenek Sınavı Giriş ve
Kimlik Belgesi olmayan bir aday mazereti ne olursa olsun sınava alınmaz.
d.2. Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik Belgesi. ( Nüfus Cüzdanı T.C. Kimlik numaralı,
Sürücü Belgesi veya Pasaport ) adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi
belgeler, özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi
olmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.
e. Sınava Girmek İçin Gerekli Malzemeler
e.1. Birinci Aşama Sınavına katılacak adayların aşağıdaki malzemeleri yanlarında getirmeleri
gerekmektedir.
Yumuşak kurşun kalem / kalemler, silgi, kalemtıraş.
e.2. Birinci Aşama Sınavında Fakülte tarafından öğrencilere sağlanacak malzemeler:
(50x70) cm. boyutunda altlık, resim kâğıdı.

f.

Birinci Aşama Sınavında tam not üzerinden 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan
adaylar İkinci Aşama Sınavına katılmaya hak kazanır. Sonuçlar adayın puanının da yer aldığı
bir listede “BAŞARILI” ve “BAŞARISIZ” olarak ilan edilir.

2- İkinci Aşama Resim Bölümü Alan Seçme Sınavı: İkinci Aşama Resim Bölümü Alan Sınavı 23
Ağustos 2016 Salı günü yapılacaktır. Sınav saat 15.00 da başlatılacak, tek oturumda bitirilecektir.
Sınava girecek adayların sınava girecekleri salon saat 14.30’a kadar Güzel Sanatlar Fakültesinde ilan
edilecektir.
a) Adaylar, sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce yanlarında getirmeleri gereken malzemeler
ile birlikte sınav yerinde hazır bulunmalıdırlar. Sınava girmeyen veya giremeyen adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılırlar.
b) Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan geç gelenler sınava alınmaz; adaylar sınav salonlarını
ilk 30 dakika içinde terk edemezler. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika içinde herhangi
bir nedenle geç gelenlere ek süre verilmez.
c) Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
İkinci Aşama Alan Seçme Sınavına katılacak adayların aşağıdaki belgeleri yanlarında
getirmeleri gerekmektedir.
c.1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2016 Özel Yetenek Sınavı Giriş
ve Kimlik Belgesi. Ön kaydını yaptıran adaylara verilen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
tarafından mühürlenerek onaylanmış fotoğraflı bir belgedir. 2016 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan bir aday
mazereti ne olursa olsun sınava alınmaz.
c.2. Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik Belgesi. ( Nüfus Cüzdanı T.C. Kimlik numaralı, Sürücü
Belgesi veya Pasaport ) adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel
kimlik belgesi olarak kabul edilir. Fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi olmayan öğrenci
sınava alınmayacaktır.
d) Sınava Girmek İçin Gerekli Malzemeler
d.1. İkinci Aşama Alan Seçme Sınavına katılacak adayların aşağıdaki malzemeleri yanlarında
getirmeleri gerekmektedir.
Yumuşak kurşun kalem / kalemler, silgi, kalemtıraş.
d.2. İkinci Aşama Alan Seçme Sınavında Fakülte tarafından öğrencilere sağlanacak malzemeler:
(50x70) cm. boyutunda altlık, resim kâğıdı…
C- SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sonuçlar Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) ve Yerleştirme Puanı (YP) olmak üzere Dekanlık tarafından iki
aşamada ilan edilir. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP): 1. Aşama Sınavı, II. Aşama Sınavı Alan Seçme Sınavı
notlarının yüzde oranlarına göre ortalamasını içerir. ÖYSP; I. Aşama Sınavının yüzde 30’u, II. Aşama Alan
Seçme Sınavının yüzde 70’i alınarak hesaplanır. Özel yetenek sınavı (ÖYSP) puanı 49 (kırk dokuz) ve altı puan
alanlar başarısız sayılır ve sıralamaya giremez. Yerleştirme Puanı (YP); ÖYSP sonuçlarına “Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda geçen ilgili esaslar çerçevesinde hesaplanır.

D- KESİN KAYITLAR
1. Yetenek Sınavını kazanan adayların kesin kayıt ve yerleştirme işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı'nca yürütülür.
2. Kesin Kayıt Tarihleri: İkinci Aşama Seçme Sınavını kazanarak kontenjana giren asıl adayların
kesin kayıtları 25 Ağustos 2016 Perşembe günü saat 17:30’a kadar yapılacaktır. Bu saatten
itibaren yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eğer kontenjan açığı kalırsa yedek listedeki
adayların kayıtlarına geçilecektir.
3. Kontenjanların dolmaması halinde yedek adayların kayıtları 26 Ağustos 2016 Cuma günü saat
17:30’a kadar yapılacaktır. Yedek listedeki adayların kayıtlarında sıralamaya uyulacaktır.
4. Belirtilen süre içinde kayıt yaptıramayan adaylar kayıt haklarını yitirirler ve hiçbir şekilde kayıt
hakkı talep edemezler.
5. Sıralı sonuçların ilanına göre, belirlenen bölüm kontenjanlarından daha az sayıda adayın
sınavı kazanması durumunda yedek liste açılmaz.
6. Kesin Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler:
a. 2016 YGS Sonuç Belgesinin aslı,
b. Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten Diploması veya yeni tarihli Geçici
Mezuniyet Belgesi,
c. Nüfus Cüzdanının aslı ve onaylı sureti T.C. Kimlik Numaralı (erkek adaylar için 2 adet),
d. Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge, (Katkı payı ödenmesine ilişkin yasal mevzuatta
değişiklik olması durumunda, katkı payı uygulanması kaldırılabilir.)
e. 8 adet (4.5x6) cm. vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş )
f. Askerlik çağına girmiş olan erkek adaylar için bir yüksek öğrenim kurumuna kaydolmasına
askerlik bakımından bir sakınca olmadığına ilişkin belge.
7- Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
E- SINAV TAKVİMİ
İnternet üzerinden Aday
Formunun Doldurulması

Ön

Kayıt

25 Temmuz-22 Ağustos 2016

Onaylı “Özel Yetenek Sınav Giriş ve Kimlik
Belgesinin” dekanlıktan alınması

15– 22 Ağustos 2016

Birinci Aşama Sınavı

23 Ağustos 2016 Salı Saat 09:30

Resim Bölümü Alan Sınavı

23 Ağustos 2016 Salı Saat 15:00

Kesin Sonuçların Duyurulması

24 Ağustos 2016 Çarşamba

Asıl Liste Kesin Kayıtlar

25 Ağustos 2016 Perşembe

Yedek Liste Kayıtları

26 Ağustos 2016 Cuma

Pazartesi saat 17:00’a kadar

F- GENEL AÇIKLAMALAR (UYARILAR)
1.

Yetenek sınavlarında tasarım konusu ile desen ve tasarım çizimine ayrılacak süre yetenek
sınavı jürisi tarafından her yıl sınavdan önce saptanır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden
önce sınava başlanamaz. Zorunlu durumlarda sınavın başlama saati sınav komisyonu
tarafından geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir. Sınav komisyonu
isterse sınav şeklini, saatini ve yerini değiştirme hakkını saklı tutar.

2.

Sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi zorunludur. Adaylar, sınavlara ilan edilen
sınav saatinden yarım saat önce, ilan edilen belge, araç ve gereçlerle birlikte gelmelidirler.
Sınavlar tekrar edilmeyecektir.

3.

Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan geç gelenler sınava alınmaz, adaylar sınav
salonlarını ilk 30 dakika içinde terk edemezler. Geç gelenlere ek süre verilmez. Sınav
başladıktan 30. dakika sonrasında gelenler ya da sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar
sınav hakkını kaybederler. İlgili adayların mazeretleri ne olursa olsun yeni sınav yapılmaz.

4.

Yanında ön kayıt esnasında Fakülte Dekanlığı tarafından verilmiş olan Sınav Giriş ve Kimlik
Belgesiyle, Fotoğraflı ve Onaylı (soğuk damgalı) Özel Kimlik Belgesi (T.C.Kimlik Numaralı
Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) olmayan hiçbir aday sınava alınmaz.

5.

Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen belgelerden herhangi birinin fotokopisi ve
asıllarının birbirine uymaması halinde, bu belge sahibinin sınavı kazanmış olması durumunda
dahi, kaydı yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem başlatılacaktır.

6.

Diploma programları için yabancı öğrenci kontenjanı bulunması durumunda ÖSYM’ye ait
sınav sonuç bilgileri ve ulusal kuruluşlardan alınacak belgeler dışında, adaylar Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu adaylarla aynı şartlara tabiidir. Başvuru olmadığı takdirde bu
kontenjanlar boş kalacaktır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına
“Yabancı uyruklu öğrenci kabul kılavuzu” ve Yabancı öğrenci başvurularında dikkate alınacak
sınavlar ve puanlar” ile ilgili kılavuz dikkate alınacaktır.

7.

Sınavlarda yalnızca Güzel Sanatlar Fakültesinin özel sınav kâğıtları kullanılır.

8.

Adayların Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen malzemeler
dışında, cep telefonu vb. iletişim araçları, fotoğraf makinesi, kamera vb. görüntü kayıt
cihazları ile diz üstü bilgisayar gibi özel elektronik donanımlı araçlarla sınavlara girmesi
yasaktır.

9.

Sınav salonlarına görevli ve denetçilerin dışında kimse giremez.

10. Sınav salonlarında sigara içilmez.
11. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde
görevliler adayların oturdukları yerleri değiştirebilir. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle, sınav huzurunu bozacak
kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman içinde terk eden
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
12. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar, kopya
çekenler, kopya çekme girişimine yeltenenler ve kendi yerine başkalarını sınava sokanlar
başarısız sayılır ve gerektiğinde bu kişilerle ilgili yasal süreç çalıştırılır.

13. Sınav Kâğıtları; Adayların sınav başlamadan önce, sınav kâğıtlarına kimlik belirtmek için
ayrılan köşeye ad, soyad ve aday numaralarını yazmaları gerekmektedir. Bu köşe sınav sonuna
kadar açık kalmalıdır. Sınav giriş belgeleri görevlilerce incelenir. Önceden belirtilen saatte
sına v sona erince, ad, soyad ve aday numarası yazılı köşeler kimlik tespiti yapılmak suretiyle
aday tarafından salon sorumlularının önünde kapatılarak (yapıştırılarak) teslim edilir.
14. Adaylar sınav sonuçlarına maddi hata itirazında bulunabilirler.
15. Adaylar Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 19.06.2012 tarihli Ön Kayıt ve
Özel Yetenek Sınavları Yönergesinde yazılı koşulları kabul etmiş sayılır.
16. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili tüm işlemler, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından
yürütülmektedir.

