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Sevgili Aday Öğrencilerimiz; 

Ardahan Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 22 Mayıs 2008 tarihinde kabul ettiği 

5765 sayılı kanun ile kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmış ve gelişerek 

yoluna devam etmektedir. Ardahan Üniversitesi bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi ise 23 

Mart 2012 tarih 28242 sayı ve 2012/2880 karar sayısıyla Resmi Gazetede yayınlanan 27.02.2012 

tarihli bakanlar kurulu kararıyla kurulmuştur. 

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, ilk olarak 2013 yılında Türk Müziği Temel Bilimler Bölümü 

açılmıştır. Bölüm, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında aktif hale gelmiştir. 2014 yılında Resim Bölümü 

kurulmuş ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında aktif hale gelmiştir. Sahne sanatları bölümü henüz 

aktif değildir. Güzel Sanatlar Fakültemiz, mekânı, oluşacak kadrosu ve uygulayacağı programlar ile 

çevre ve muhataplarının kültür ve sanat evreninin gereksinimlerini karşılayacak donanımıyla; çağdaş, 

yenilikçi ve özgün, duyarlı, hoşgörülü ve coşkulu genç beyinler yetiştirmeyi hedefleyen öğrenci 

merkezli bir eğitim amaçlamıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerini, kişisel eğilimlerinin geliştirilmesi, 

yaratıcılık, buluş ve yapıcılık gibi özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve bunların özgün olarak 

sunulması yönünde gerekli bilgi ve becerilerle donatarak yetiştirmeyi amaç ve ilke olarak 

benimsemiştir. 

Sanatçı öz kimliklerinin ve yeteneklerinin yanı sıra, düşünme yeteneğine ve eleştirel bilince 

sahip, problemleri irdeleyen ve çözüm üreten, araştıran, soru soran ve sorulara yanıt arayan, bir 

yandan tam bir özgürlük içinde sanat çalışmalarını sürdürürken öte yandan ülkesi ve toplumunun ve 

giderek evrensel kültür - sanat ortamının gelişmesine katkı sağlayacak olan aydın bireylerin yetişmesi 

ve birlikte hareketleriyle mümkün olacaktır. Fakültemizde görev yapan öğretim elemanlarımız da 

gerek sanatçı kimlikleri gerekse eğitmen kimliklere sahip oldukları donanımları ile alanlarında mevcut 

öğrencilerimiz ile birlikte önemli çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Yukarıda sayılan özelliklere 

sahip bireyler olarak gördüğümüz sizlerin, ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan okulumuzu 

tercih etmenizden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. 

Bizler yeteneklerin karanlıklarda kaybolmamaları için, onları seçip yetiştirerek ve onlarla 

yukarıda açıkladığımız amaç ve hedefler doğrultusunda birlikte yürümek için çabalıyoruz. En adil 

koşullarda gerçekleştirilen sınavımız da, her adaya eşit koşullarda davranılacağını, hiçbir adayın bir 

diğerine üstünlüğünün olmadığını bilmenizi özellikle belirtmek isterim.  

Sınavınızın başarılı geçmesi dileklerimle… 

 

Prof. Dr. Bülent KURTİŞOĞLU 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

 

 



RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI 

ÖĞRENCİ ALIMI VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 

 

 

Kontenjanlar: 

2020-2021 Öğretim yılı için Resim Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci 

kontenjanları; 

 Resim Bölümü: (30 Kişi + 3 Yabancı uyruklu) 

Ön Kayıt ve Sınava Giriş Koşulları: 

1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC Vatandaşları için; 

 2020-TYT den en az 150 veya üzerinde puan almış olmak. 

 Sınava Giriş Belgesi.* 

2. Yabancı Uyruklu Adaylar için; 

 ARÜYÖS veya eşdeğeri sınavların herhangi birinin Temel Öğrenme ve Beceriler 

testinden en az 40 (kırk) puan almış olmak. 

 Sınava Giriş Belgesi.* 

3. Engelli Adaylar için; 

 Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 

retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), 

Asperger sendromu, REET sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta 

yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelendirmek kaydıyla, TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar özel yetenek sınavına 

başvurabilirler.** 

 Sınava Giriş Belgesi.* 

 

*Sınava Giriş Belgesi: Tüm adaylar ön kayıt başvuru formunu online olarak www.ardahan.edu.tr ve 

ubys.ardahan.edu.tr adreslerindeki linkten dolduracaktır. Sistem tarafından başvurusu Kabul edilen 

her aday sınava giriş belgesinin çıktısını web üzerinden alacaktır. Adaylara fakültemiz tarafından 

ayrıca giriş belgesi gönderilmeyecektir. 

**Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen 

engelli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmeleri kaydıyla 

başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM Kılavuzunda yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, 

yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılacaktır. 

 

 

 

http://www.ardahan.edu.tr/


ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVI TARİHLERİ 

 

Online Başvuru Tarihi: 03  – 20  Eylül 2020 

Sınav Değerlendirme Tarihi: 23 – 24 – 25  Eylül 2020 

Sınav Saati: 

09:00 – 17:00 

(Gerekli durumlarda sınav bitiş 

saatinde değişiklik yapılabilir) 

Sınav Yeri/Şekli: Online 

Sonuç Açıklama Tarihi: 28 Eylül 2020 

 

 

KESİN KAYIT VE YEDEK KAYIT TARİHLERİ 

Kesin Kayıt Tarihi: 29 Eylül -  02 Ekim 2020 

Yedek Kayıt Tarihi:  05-06 Ekim 2020 

 

(Pandemi süreci veya gerekli görüldüğü durumlarda sınav özel yetenek sınav komisyonu 

tarafından tarihlerde değişiklikler yapılabilir. Bu yüzden adayların başvuru ve süreci boyunca 

Ardahan Üniversitesi web sayfasını takip etmeleri gerekmektedir.) 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

 Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı tek aşamalı olarak online telekonferans sistemiyle 

yapılacaktır. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURUSU 

• Adaylar online sınav başvuru linkine Ardahan Üniversitesinin ana sayfasındaki duyurular 

kısmından ulaşabileceklerdir. 

• Adaylar, ilgili alanları dikkatlice ve eksiksiz dolduracaklardır. Bu konuda ortaya çıkabilecek 

yanlışlıklardan aday sorumludur. 

•  Adayın Özel Yetenek Sınavına başvuru yapabilmesi için geçerli bir e-posta adresinin olması 

gerekmektedir. 

• Adaylar “Özel Yetenek Sınavı” başvuru işlemlerini 20 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’e kadar 

internet ortamından 

“http://ubys.ardahan.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=12  adresinden 

online olarak yapacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

http://ubys.ardahan.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=12


• Adaylar “www.ardahan.edu.tr/dosyalar/duyuru/gsf/basvuruyardimkilavuzu.pdf” bu linkteki 

işlem basamaklarını takip edecektir. 

• Açılan başvuru sayfasında “2020 YILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK 

SINAVI”  sistemine kimlik bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz. 

• Programa giriş yaptıktan sonra “Program Seçimi” ekranından başvurmak istediğiniz programı 

seçebilirsiniz. 

• Program seçimini yaptıktan sonra varsa bir engel durumunuz “Evet” seçeneğine tıklayarak 

engel durumunuzu açıklayabilir ve gerekli engel raporunu sisteme yükleyebilirsiniz. 

• Bu ekranda tercih ettiğiniz programların listesi bulunur. Program ekle sil işlemlerini bu 

ekrandan yapabilirsiniz.  

• Yine bu ekranda sınav bilgilerinizi ÖSYM sisteminden sorgulayabilir ya da manuel olarak 

bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. 

• Bir sonraki ekranda kimlik bilgileriniz görüntülenir ve sadece yüzünüzün göründüğü 

fotoğrafınızı sisteme yükleyebilirsiniz. 

• Fotoğrafınızı yükledikten sonra açılan ekranda sisteme adres bilgilerinizi girebilirsiniz. 

• Bir sonraki ekranda iletişim kurulabilmesi için geçerli bir cep telefonu bilgisi ve e-posta adresi 

bilgisi girilmesi gerekir. 

• İşlemlerin bu aşamasında açılan ekrana geçmiş eğitim bilgilerinizi sisteme ekleyebilirsiniz. 

• Tüm işlemler tamamlandıktan sonra “KAYDET” butonu tıklanarak kayıt işlemi tamamlanacak 

ve “YAZDIR” butonu tıklanarak girilmiş olan bilgilerin dökümünü gösteren çıktı alınacaktır. 

• Adayca sisteme yüklenmiş olan bilgi, belge, form ve çalışmalar Fakültede bulunan görevlilerce 

kontrol edilecek, eksik bilgi ve belgenin olmaması durumunda sistem üzerinden 

onaylanacaktır. 

• Başvurunun onaylandığına dair bilgi maili adayın e posta adresine ulaştırılacaktır. 

• Başvurunun tamamlanması için adayın e- posta adresine ONAY mailinin gelmesi 

gerekmektedir. 

• Başvurunun onaylandığına dair mailin adayın e posta adresine gelmemesi durumunda, aday 

sisteme yüklemiş olduğu bilgi ve belgeleri tekrar kontrol edecektir. 

• Aday sisteme yüklenmiş olan bilgi, belge ve formların doğruluğunu ve çalışmaların kendine ait 

olduğunu taahhüt eder. 

• Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum 

görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem 

yapılması yoluna gidilecektir. 

• Sisteme yüklenmiş olan bilgi, belge, form ve çalışmaların; yanlış, eksik, okunaklı ve istenilen 

özelliklerde olmaması durumunda oluşabilecek aksaklıklar adayların sorumluluğundadır. Bu 

adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

• Başvuru bilgi, belge ve portfolyo çalışmalarının eksiksiz olarak kesin kayıt esnasında ibraz 

http://www.ardahan.edu.tr/dosyalar/duyuru/gsf/basvuruyardimkilavuzu.pdf


edilmesi gerekmektedir. 

• Merkezi yerleştirme ile herhangi bir Yükseköğretim Programına yerleştirilen veya diğer 

Üniversite Yetenek Sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler. 

• 2020- YKS Kılavuzunda belirtilen ilke ve kurallar ile uygulanabilecek bütün konular, Özel 

Yetenek Sınavına başvuru ve kesin kayıt işlemleri için de geçerlidir. 

 

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURU SIRASINDA 

GEREKEN BELGELER VE ÇALIŞMALAR  

 

İnternet üzerinden yapılan başvurularda; 

• Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yılın Yükseköğretim Öğretim Sınavı Kılavuzunda belirtilen 

sınav sonuç belgesi (Belge yanındaki kutucuğa OBP Puanı yazılmalıdır). 

• TC Kimlik Belgesi.(Kimlik Belgesinde TC Kimlik Numarası yazılı olmalıdır). 

• Lise Diploması ve Öğrenci Belgesi.(Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı 

öğrenciler bağlı bulunduğu üniversite tarafından aslı gibidir onaylı belge sunmalıdır) 

•  Lise Diploması ya da Geçici Mezuniyet Belgesi.(Aslı gibidir onaylı olmalıdır.) 

• Vesikalık fotoğraf.(Sisteme yüklenecek olan fotoğraf son altı ay içinde ve adayı kolayca 

tanıtabilecek şekilde cepheden çekilmiş olmalıdır.) 

• Engelli adayların (YKS kılavuzunda detayları belirtilen engel durumu olanlar için) “Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu” sisteme yüklemeleri gereklidir. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK KURALLAR 

• Her bir aday için sınav saati tanımlanacak ve en az 2 saat önce aday sınava hazır bulunacaktır. 

(Sınavın işleyişine göre adayların sınav saatlerinde değişiklik olabilir. Değişiklik olması 

halinde aday ile iletişime geçilecektir). 

• Saatinde sınava girmeyen aday tekrar sınava alınmayacaktır. Sınava saatinde girmeyen adayın 

yerine sıradaki adaya bilgilendirme mesajı ve katılım linki gönderilecektir. Mesaj ve mailleri 

takip etmekten aday sorumludur. 

• Sınava girecek adaylar yanlarında kendilerini tanıtıcı Nüfus Cüzdanı veya Pasaport vb. kimlik 

bulundurmak durumundadırlar. Sınav başlamadan önce aday ekrana bir süre tam karşıdan 

bakarak kendini tanıtacak ve bu arada Nüfus Cüzdanı veya Pasaport vb. özel kimlik belgesi ve 

Sınav Giriş Belgesini de yine ekrandan gösterecektir. Sınav sırasında ya da daha sonra 

kayıtların izlenmesi aşamasında adayın kimliği konusunda bir şüpheye düşülmesi halinde 

sınavı geçersiz sayılacaktır. 

• Adayların sınav esnasında kullanacakları malzemeleri (kağıt, kalem, silgi vb.) hazır 

bulundurmaları gerekmektedir.  



• Sınava girecek adayın, sınav esnasında görüntü kaydı alması kesinlikle yasaktır. 

• Sınav esnasında bulunduğu ortamda, aday dışında birinin bulunması kesinlikle yasaktır. 

(Engelli adaylar başvuru esnasında engellerini belgelemek zorundadır. Bu adaylar sınavları 

esnasında sınav odasında kendisi dışında bir kişi bulundurabilirler). 

• Aday, sınavı yürüten görevlinin komutlarına uymakla yükümlüdür. 

• Herhangi bir sebepten dolayı (internet bağlantısındaki olumsuzluk vb. gibi) sistemden düşen 

aday, tekrar sınava katılabilecektir. Ancak bu aday, en fazla beş dakikadan fazla sistem dışında 

kalırsa sınavı geçersiz sayılacaktır.  

• İkinci kez sisteme bağlanamayan aday için sınav kurulunun belirleyeceği gün ve saatte 

düzenlenecek olan başka bir oturumda, farklı bir soru konusu verilerek sınava alınacaktır. Bu 

durumdaki adaya tekrar sınava girme hakkı en fazla bir kez verilecektir. 

• Adaylar sınava sesli ve görüntülü katılım sağlamak zorundadır. Gerekli olan teknik araç ve 

gereçlerin (bilgisayar, mikrofon, kamera, kulaklık vb.) temin edilmesi, kalitesi ve kullanımı 

adayın sorumluluğundadır. Oluşabilecek herhangi bir durumdan, Ardahan Üniversitesi 

sorumlu değildir.  

• Sınavın uygulanması, tarih ve saatlerinde sınav jürisinin isteği üzerine, Sınav Yürütme 

Kurulu’nca, başvuru yapan aday sayısına göre uygun görülen değişiklikler yapılabilir. 

• Başvurusunu yapan aday bu kılavuzda belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.  

• Engelli adayların (YKS kılavuzunda detayları belirtilen engel durumu olanlar için) “Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu” sisteme yüklemeleri gereklidir. 

• Yirmi (20) dakika yapılacak online çalışmalar; 35X50 cm ebatlarında karakalem çalışması 

olacaktır. 

• Adaylar sınava kendilerini tanıtarak başlamalı ve sınav sonunda çalışma görselini ekrana 

yaklaştırarak göstermelidir. 

• ONLİNE YAPTIĞI desen çalışmasının fotoğraf görselini sınav salonundan çıkmadan sisteme 

yüklemek zorundadır. 

• Adaylar ayrıca portfolyo olarak; 

1. İmgesel Çalışma Konusu:  Lunapark’ta mekan, insanlar ve çocuklar konulu daha 

önce yaptığı resim çizimini, 

2. Bir adet figür desen (son dönem çalışmalarından oluşabilir) çalışma görsellerini, bir 

adet PDF formatı içine yerleştirilip tek bir dosya şeklinde ayrıca sisteme yüklemelidir. 

Eser görselleri üzerinde adayı tanıtabilecek herhangi bir yazı ve işaret 

bulunmamalıdır. 

• Yukarıda detayları belirtilen Portfolyo çalışmalarını (gsfrb@ardahan.edu.tr) sistemine tek bir 

mailto:gsfrb@ardahan.edu.tr


PDF dosyası olarak yüklenmesi gereklidir.  

• Adaylar kesin kayıt esnasında sınav çizimi, imgesel çalışma ve bir adet desen (son dönem 

çalışmalarından oluşabilir) çalışma görsellerini sınav evrakı/belgesi olarak kesin kayıt 

sırasında memura teslim etmek zorundadır. 

 

 

 

ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Özel Yetenek sınavı tek aşamalı olarak yapılır. Sınav içeriği yirmi (20) dakika canlı desen 

çiziminden oluşur. Sınavın bütün boyutları görevli öğretim elemanları tarafından yönetilecektir. 

İçerik:Karakalem desen çizimi. Değerlendirme kriterleri: ışık – gölge, perspektif, 

kompozisyon, figür- zemin- boyut ilişkisi, üç boyulu modle etme becerisi. 

 

Tablo 1 .  Desen çizimi ve Puanlaması 

 

Kompozisyon Işık-Gölge Perspektif  Figür-zemin-

boyut ilişkisi  

Üç boyutlu 

modle etme  

Toplam 

20 20 20 20 20 100 Puan 

Adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) desen çizim sınavı kriterleri toplamından oluşur.  

 

• Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına internet üzerinden 

başvuruda bulunan adayın, sisteme yüklemiş olduğu portfolyo çalışmaları adayın resim 

bilgisini tanıma amaçlı olup puanlama /değerlendirme dışıdır.  

• Değerlendirme işlemi “ Sınav Değerlendirme Jürisi” tarafından yapılır. 

• Değerlendirme çizelgesi kriterleri üzerinden her biri 20 puan üzerinden toplam 100 tam 

puan üzerinden değerlendirilerek Jüri Notlarının Aritmetik Ortalaması alınır. 

• Jüri değerlendirmesinin aritmetik ortalaması sonucunda 59 ve altında puan alan adaylar 

başarısız sayılır. 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMA ŞEKLİ 

ÖSYM kılavuzunun ilgili bölümünde belirtilen “ÖZEL YETENEK İLE SEÇME 

YÖNTEMİ”ndeki formül uygulanarak adaylar Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan 

başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Asil 

adaylarla kontenjan dolduktan sonra, geri kalan adaylar yedek listesinde başarı sırasına göre yer 

alacaktır. Asil adayların kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen adayların kesin 



kayıt işlemleri Özel Yetenek Giriş Sınavı Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında yerleştirme puan 

sırasına göre yapılır. Adaylarin Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav 

Puanı (ÖYSP) yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

Sınav Sonuç Listeleri, Dekanlıkça duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin ilan panolarında ilan 

edilir. Ayrıca internet aracılığıyla Ardahan Üniversitesi web sayfasında ve Güzel Sanatlar Fakültesi 

web sayfasında duyurulur. Duyurulan sınav sonuçları KESİN SONUÇ olarak ilan edilir. 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: 

• Adaylar Özel Yetenek Sınavları süresince ve sonrasında yapılan duyuruları Fakülte ve 

Üniversite Web sayfasından takip etmek zorundadırlar. 

• Adayların sınavları online olarak kayıt altına alınacaktır. 

 

KESİN KAYITLAR 

Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazanan adaylar ve yedek adayların 

listeleri Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir. 

Kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılır. 

Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybederler ve 

yerlerine başarı sıralamasına göre yedek listeden öğrenci kaydı yapılır. 

 

Okuduğunuz bu kılavuzla, sınavla ilgili kurallar ve diğer bilgilerin size aktarılmış olduğu, 

anladığınız ve kabul ettiğiniz sayılır. 

 

İLETİŞİM:  

Telefon: 0478 211 7514 

Faks: 0478 211 75 53 

E-Posta: gsfrb@ardahan.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gsfrb@ardahan.edu.tr

	ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

