
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ön kayıt işlemleri, özel yetenek sınavının yapılması, 

değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması ve kesin kayıt işlemlerinin tâbi olduğu hükümleri 

belirlemektir. Bu yönerge, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin lisans programlarına “Özel Yetenek 

Sınavı” ile öğrenci alınmasına dair hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 2- (1) Özel Yetenek Sınav Yönergesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans 

Eğitim–Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 -(1) Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini; 

b) Fakülte: Güzel Sanatlar Fakültesini; 

c) Yönetim kurulu: Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu; 

d) Dekanlık: Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını; 

e) Dekan: Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını; 

f) Sınav: Özel Yetenek Sınavını; 

g) Komisyon: Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonunu; 

h) Jüri: Özel Yetenek Sınavı Jürisini; 

i) İlgili Bölüm: Güzel Sanatlar Fakültesinin Resim, Grafik Tasarımı, Seramik, Heykel,   

   Tekstil Tasarımı, Sinema ve Televizyon, Müzik Bölümünü, 

ı) Sınav Kılavuzu: Sınav başvurusu, ön kayıt, sınav süreci ve kesin kayıtlara ilişkin 
detaylı açıklamalar içeren, her yıl gözden geçirilerek güncellenen, ön kayıtlar esnasında 
adaylara verilen ve Fakülte web sitesinde duyurulan kılavuzu ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru 

 

Madde 4- (1) Ön kayıt için başvurular Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosu tarafından o yıl için 

kabul edilen akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

yapılır. 

(2) Sınava katılabilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış 

olması zorunludur. 

 



Madde 5– (1) Taban puanlar; ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer 

alan, o yıl için ilan edilen taban puanların altında kalmamak kaydıyla, Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Madde 6– (1) Adayların Sınava katılabilmeleri için sahip olmaları gereken diğer şartlar ve gerekli 

belgeler şunlardır: 

a) YGS sonuç belgesi (aslı, fotokopisi veya internet çıktısı olabilir.) 

b) Yürürlükten kaldırılmıştır. 

c) En az lise mezunu olup, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylanmış sureti. 

Madde 7- (1) Ön kayıt işlemleri adayın kendisi tarafından yapılır. Posta yoluyla ön kayıt işlemi 

yapılamaz. 

Madde 8- (1) Özel Yetenek Sınavı sonucunda boş kontenjan kalması durumunda 2. Özel Yetenek 

Sınavı yapabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Yetenek Sınavları, Değerlendirme ve Sonuç İlanı 

Özel Yetenek Sınavları 

Madde 9- (1) Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve yanlarında getirmeleri gereken 

belge ve malzemeler, sınavdan önce Fakülte web sitesinde yayımlanan Sınav Kılavuzu’nda 

duyurulur. Bu kılavuz, ayrıca, ön kayıt işlemleri sırasında da adaya verilir. Sınav kılavuzu 

ÖSYM’nin belirleyeceği değerlendirme kriterleri çerçevesinde ve gerekli hallerde her yıl yeniden 

güncellenebilir. 

Madde 10- (1) Dekanlık sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar: 

a) Sınav Jürisinin oluşturulması, 

b) Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak amacıyla Sınav Yürütme Komisyonunu 

oluşturulması, 

c) Sınav sonuçlarının ilan edilmesi 

Madde 11- (1) Sınav jürisi, en az üç (3) asıl, iki (2) yedek üye olmak üzere, ilgili bölümlerin önerisi 

Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir. 

Madde 12- (1) Aday, ilan edilen bölümlerden en çok üçünü tercih edebilir. 

Madde 13- (1) Özel Yetenek Sınavı tek aşamalı olup, ilgili bölüm kurullarının kararına göre yapılır. 

Değerlendirme ve Sonuç İlanı 

Madde 14 - (1) Her bir sınav 100 tam not üzerinden değerlendirilir. İlgili bölüm kurullarının kararı 

ve Fakülte Yönetim Kurulu onayına göre hesaplanacak toplam puan Özel Yetenek Sınavı Puanı 

(ÖYSP) olarak kabul edilir. 

(2) Adayın yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında OSYM Kılavuzunda o yıl için 

yayımlanan formül kullanılır. 

3) Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar asıl aday ilan edilecektir. Asıl listeye yerleşemeyen adaylar, yedek liste 

olarak ilan edilecektir 

 



Madde 15- (1) Sınav sonuçları, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sitelerinden ilan edilir. Adaylar, sınav sonuç listelerinin ilan 

edilişini takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına dilekçe ile itiraz edebilirler. 

Madde 16- (1) Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyalarındaki tüm evrakın, kesin kayıt 

işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan vb. 

durumlarının tespiti halinde, bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kesin Kayıtlar 

Madde 17- (1) Kesin kayıt işlemleri asıl ve yedek listelerden ilan edilen tarihler arasında yapılır. Bu 

tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 

(2) Kesin kayıt esnasında istenecek belgeler sınav kılavuzunda ve Üniversitemiz Web sitesinde 

duyurulur. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hükmü Bulunmayan Haller 

Madde 18- (1) Bu yönergede bulunmayan hususlar için ilgili mevzuattaki genel hükümler 

uygulanır. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 19- (1) Bu yönerge Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 20- (1) Bu yönerge Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 


