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Sevgili Gençler, 

 

 Üniversitelerin asli görevi; bilim ışığı altında, çağdaş, demokratik, Atatürk ilke ve 

inkılaplarına bağlı, milli ve manevi bir ruhla donanıma kavuşturulmuş, geleceğimizin teminatı olan 

gençlerimizin en iyi koşullarda yetişmesini temin etmektir. Yirminci yılını kutladığımız 

üniversitemiz; eğitim-öğretim hayatının başlangıcı olan 1992’den itibaren günümüzde başta 

bölgesi olmak üzere Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir ilim ve irfan kurumudur. 

Aynı zamanda dinamik, kararlı, çalışkan ve hoşgörülü kadrolarıyla milletimizin geleceğine ışık tutan 

ve Yüce Önder Mustafa Kemal’in adını gururla taşıyan genç bir üniversitedir. 

 Birçok fakülteyi bünyesinde barındıran Üniversitemiz, sanatın hayatı yüceltme ve daha 

anlamlı kılma görevinin bilincinde olarak sanat eğitimi faaliyetlerini, 1993-1994’ten itibaren Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile 1998-1999’dan itibaren Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 

ve Resim Bölümlerin de yürütmektedir. Bu faaliyetler; genç Üniversitemizin dinamik yapısına katkı 

sağlamanın yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler vasıtasıyla gençlerimizin bir yandan yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesinde diğer yandan da geleceğin lider ülke olma yolunda önemli görevler 

üstlenecek gençliğimizin her açıdan donanımlı bir şekilde yetiştirilmesinde büyük önem arz 

etmektedir. 

 Güzel sanatları, kültürel gelişmeyi sağlayan en önemli unsur olarak gören Atatürk; 

‘‘Sanatçı cemiyetle uzun ceht ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hissedendir.’’ diyerek toplum 

için bir sanatçıdan ne beklediğini ortaya koymuştur. Siz gençlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

izinde, kurduğu demokratik, laik, evrensel değerlerle bütünleşmiş, genç Cumhuriyetimizin sağlam 

temel taşlarında yenilerini ekleyip Üniversitemizden almış olduğunuz eğitim ile aydın bir birey 

olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğinize, çağdaş dünyanın sanat ve estetik anlayışını 

izleyeceğinize inancım tamdır. 

 Sizler, sanatın hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma görevini üstleneceğiniz bu yolda 

Atatürk’ün ‘‘Güzel Sanatlarda başarı, bütün inkılaplarının başarılı olduğunun en kesin delili 

olacaktır.’’ sözüne bağlı kalan bir milletin çocukları olarak dünyayı değiştirmek için sahip 

olunabilecek en kudretli silahla yani sanatınızla hayallerinize kapı aralayacaksınız. Geleceğimizin 

güvencesi olan sizlerin demokrasiye, etik ve ulusal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, sanatın 

merdivenlerinde daima yükselen bireyler olarak yetişeceğinize olan inancımı yineliyor, 

Üniversitemize başvuran tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. 

 

 Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER 

                                                                                                                    Rektör 



 

ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU 

I- KONTENJAN 

  2012-2013 Öğretim Yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programına ve Güzel Sanatlar Fakültesi 

Resim ve Heykel Bölümlerine toplam 90 öğrenci alınacaktır. 

 

Fakülte Program / Bölüm Kontenjan 

Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü    

Resim-İş Öğretmenliği Programı 
30 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Resim Bölümü 15 

Resim Bölümü (II. Öğretim) 15 

Heykel Bölümü 15 

Heykel Bölümü (II. Öğretim) 15 

 

II- ÖN KAYIT ve SINAV TARİHLERİ 

 

Ön kayıt 13 – 17 Ağustos 2012 

Özel Yetenek Sınavı 27 – 29 Ağustos 2012 

Başvuru ve Sınav Yeri Güzel Sanatlar Fakültesi,                                        

Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 - HATAY 

Sınav Sonucunun İlanı 31 Ağustos 2012 

 

III- GENEL KOŞULLAR 

1. Lise ve meslek liselerinin herhangi bir kolundan mezun olmak ve 2012 YGS 
puan türlerinin birinden en az 140 ve üzeri puan almak, 

2. T.C. veya KKTC vatandaşı olmak, 

3. ÖSYM ile bir Yükseköğretim Programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar 
Özel Yetenek Sınavına başvurabilirler, 

4. Fakültelerimizde yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır. 

Not: Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da 
başvurabilirler. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış 
bulunanlar başvuru yapamazlar. 



IV-BAŞVURU ŞEKLİ 

     Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümleri için başvurular şahsen veya internet üzerinden yapılabilir. 
 
Şahsen Başvuru Yapanlar: 

     13-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler ile birlikte kayıt yaptırıp Fotoğraflı Sınav 
Giriş Belgesini alabilirler. 

İnternet Üzerinden Başvuru Yapanlar: 

13-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında “http://oys.mku.edu.tr” adresinden 

başvuru formunu doldurup çıktısını alarak, ön kayıt için gerekli belgeler ile banka 

dekontunu iadeli taahhütlü postayla ya da kargoyla “Mustafa Kemal Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 - HATAY” adresine 

en geç 22 Ağustos 2012 mesai bitimine kadar ulaştıracaktır. Posta veya kargodaki 

gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. 

İnternet üzerinden başvuran adaylar “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini“ 23-24 

Ağustos 2012 mesai saatleri içerisinde veya 26 Ağustos 2012 Pazar günü saat: 10.00 
ile 17.00 arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden şahsen 
alacaklardır.  

Not: Sınav giriş belgesini almayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

V- ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1. Başvuru Formu çıktısı, 
2. 2012 Yılı YGS Sonuç Belgesi (internet çıktısı),   
3. 5 adet 6x4,5 cm. ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, 
4. Fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ve fotokopisi, 
5. Resmi onaylı lise diploması fotokopisi, 
6. Başvuru tercih ücreti dekontu: 

Adaylar başvuracakları her bir bölüm tercihi için 25 TL’yi aşağıdaki tabloda 

belirtilen hesaba yatıracaktır. 

Garanti Bankası Antakya Merkez Şubesi 

Şube Kodu 013 

Hesap No 6297494 

IBAN TR87 0006 2000 0130 0006 2974 94 

NOT: Bölüm tercihi ile yatırılan tercih ücreti miktarı farklı olması durumunda, ödeme miktarına 

göre tercih sayısı esas alınacaktır. Sorumluluk adaya aittir. 

http://oys.mku.edu.tr/index.php


 

VI- SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGE VE MALZEMELER  

1. Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport), 

2. Kayıt esnasında verilen Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (İnternet üzerinden müracaat 

edenler 23 - 24 Ağustos 2012 mesai saatleri içerisinde veya 26 Ağustos 2012 

Pazar günü saat: 10.00 ila 17.00 arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesinde fotoğraf çektirerek “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” 

alacaklardır) olmayan aday sınava alınmayacaktır. 

3. Sınav için gerekli malzeme; kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, ataç, 50x70cm 

ebadında duralit. 

NOT: İsteyen adaylar Fakülte kantininden sınav için gerekli malzemeleri temin edebilirler. 

 

VII- ÖZEL YETENEK SINAVLARI 

Yetenek sınavları 27- 29 Ağustos 2012 tarihleri arasında iki aşamalı olarak yapılacaktır. 

I. Aşama:  

Desen sınavı  27 Ağustos 2012 

Desen sınav sonuçları ilanı 28 Ağustos 2012 

 
II. Aşama: 

Desen Sınavından 60 Alarak Barajı Geçen Adaylar İçin. 

Genel Kültür Sınavı 29 Ağustos 2012 (Saat:10.00) 

İmgesel Tasarım sınavı           29 Ağustos 2012 (Saat:14.00) 

Sınav Sonuçlarının İlanı 31 Ağustos 2012 

 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-Heykel bölümlerinin (I. ve II. Öğretim) ve Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Programı yetenek sınavları 
birlikte yapılacaktır. Ön kayıt yaptıran aday başvuru dilekçesinde ‘Resim-İş 
Öğretmenliği, Resim, Heykel, Resim II. Öğretim ve Heykel II. Öğretim şeklinde 5 (beş) 

tercih yapma hakkına sahip olacaktır. Tercih sınırlaması yoktur. 
 

VIII- SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

. Sınava geç gelen adaylar teorik sınavın ilk 10 dakikası, uygulamalı sınavın ilk 30 

dakikası içinde Sınav Yürütme Komisyon Başkanlığı tarafından sınava kabul edilirler. 



. Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar sınavın diğer aşamalarına 

alınmazlar. 

. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. 

. Adaylar modelin dinlenme aralarında hiçbir şekilde sınav salonundan ayrılamazlar. 

. Sınavda kopya çeken ya da çekmeye çalışan, başkalarının çalışmasına müdahale 

eden, sınav düzenini bozan ve sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz 

sayılır. 

. Adayların sınav salonlarına cep telefonuyla girmeleri kesinlikle yasaktır. 

. Adayların sınav salonlarında su dışında bir şey içmeleri ya da yemeleri yasaktır. 

 

IX- SINAV PROGRAMI  

 

1. AŞAMA SINAVI : (DESEN) 

Adaylar, 27 Ağustos 2012 Pazartesi saat 09:00’da sınav yerinde ilan edilecek 

listelerden; sınav salonlarına alınacak ve girişte kimlik kontrolü yapılacaktır. 

 
SINAV SAATLERİ 

27 Ağustos 2012 Pazartesi         10:00 - 12:00      1.Grup 

27 Ağustos 2012 Pazartesi         14:00 - 16:00      2.Grup 

Not: Grup sayısı, başvuran aday sayısına göre belirlenir. 

 

Bu aşama, canlı desene bakılarak çizilen desen sınavıdır. Eleme niteliğindedir. 

Adayların, 50 x 70 cm boyutundaki resim kağıdına karakalem ile yapacakları çizimde; 

düzenleme hareket, oran-orantı ve bütünlük becerileri ölçülecektir. 

Her 35 dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecek ancak, adaylar 

hiçbir suretle yerlerinden kalkamayacaklar, diğer adaylarla konuşmayacak ve çizimlerini 

birbirlerine göstermeyeceklerdir. 

Bu aşamada 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak ve 60 puan ve üzeri 

alan adaylar II.Aşama sınavına girmeye hak kazanacaktır. 

1. Aşama (Desen Sınavı) Sonuçları 



28 Ağustos 2012 Salı günü Üniversitemiz internet adresinde (www.mku.edu.tr)  

ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Tayfur Sökmen kampüsü - HATAY adresinde ilan 

edilecektir. 

2. AŞAMA SINAVI: (GENEL KÜLTÜR TESTİ ve İMGESEL TASARIM ) 

Adaylar sınav yerinde ilan edilecek listelerden sınav salonlarını, sınav saatini ve 
gruplarını öğrenerek, sınavdan 45 dakika önce listelere göre sınav salonlarına alınacak 
ve girişte kimlik kontrolü yapılacaktır. 

a-Genel Kültür Testi : 
Sınav, 29 Ağustos 2012 Çarşamba, saat 10:00-10:40 arasında yukarıda 

belirtilen adreste yapılacaktır. Genel Kültür Testi; genel, güncel ve sanatsal bilgilerden 
oluşan, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşmaktadır. Bu sınavda adayın genel kültür düzeyi 
ölçülecektir. 

b-İmgesel Tasarım: 
Sınav, 29 Ağustos 2012 Çarşamba, saat 14:00-15:00 arasında yukarıda 

belirtilen adreste yapılacaktır. Bu aşamada seçme niteliğindedir. İmgesel tasarım 
sınavında adayın hayal gücünün zenginliği, görme-algılama, hacim-kütle, ışık-gölge, 
perspektif ilişkileri ve bunu yansıtabilme becerileri ölçülecektir. Adaylar, verilen bir 
konuyu kurşun kalemle 35 x 50 cm boyutundaki resim kağıdına çizeceklerdir. 
 

X- DEĞERLENDİRME  

Özel Yetenek Sınav Puanının hesaplanması; 
 
Desen    % 50  (l. Aşama) 
Genel Kültür Testi  % 15 (ll-a Aşama) 
İmgesel Tasarım              % 35 (lll-b Aşama) 
 
YGSP Toplam               %100 dür. 
 

Yükseköğretim Kanunu’nun 23.12.2010 tarih ve 2010.19.1137 sayılı 

kararıyla kabul edilen 2012 ÖSYS Kılavuzunda belirtildiği gibi; 

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Beden 
Eğitimi Spor Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Rekreasyon, 
Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliği programlarına (bu programlar bundan böyle ‘‘Eğitim 
Programları’’ olarak adlandırılacaktır) öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz 
önünde tutularak yapılacaktır. 

 
1.  Başvurular üniversiteler tarafından alınacaktır. 

2.  Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların 2012-YGS’ ye girmiş olmaları 
zorunludur. 

3. Başvuru için gazetelere ve diğer yayın organlarına verilecek ilanlarda: 

a) Lise ve meslek liselerinin herhangi bir kolundan mezun olmak ve 2012 YGS 
puan türlerinin birinden en az 140 ve üzeri almak, 

http://www.mku.edu.tr/


b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne 

bakılmaksızın 2012-YGS puan türlerinden herhangi birinden en az 140.000 ve üzeri YGS 
puanı bilgileri yer alacaktır. 

 
4.   Eğitim programları için, programın özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce 
hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade 
edilecektir. Bu puana Sınavı puanı (ÖYSP) denecektir. 

5.   Özel Yetenek Sınavına giren adayların orta öğretim başarı puanları (OBP) ÖSYM’nin 
internet adresinden 2012 LYS Sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. 

6.  Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 
çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a)ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b)Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 
  (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği ) 

c) 2012-YGS puanı YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği) 

7.   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 sonrada her aday 
için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.  

 

Bu durumda har adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

8.  Yerleştirmeye esas olacak puan ( Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül 
kullanılarak hesaplanacaktır.  

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin Resim-İş Öğretmenliği programı için aday 

Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanından geliyorsa) 

YP = (1,17 × ÖYSP-SP) + (0,11 × OBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 OBP) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin Resim-İş Öğretmenliği programı için 

aday Genel Lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) 

YP = (1,17 × ÖYSP-SP) + (0,11 × OBP) + (0,22 YGS-P) 

9. 2011-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili 
kat sayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjan sınırlaması olan 
programlar için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya 



açıköğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2011-ÖSYS’de yerleştirilen 

adaylar bu kural uygulanmayacaktır.  

10.   Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak 
ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 
XI- KESİN KAYIT TARİHLERİ 

Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı 

Kesin Kayıt Tarihi 03-04 Eylül 2012 

Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihi  05 Eylül 2012 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Resim ve Heykel Bölümü 

Kesin Kayıt Tarihi 06-07 Eylül 2012 

Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihi  10 Eylül 2012 

Resim ve Heykel Bölümü (II. Öğretim) 

Kesin Kayıt Tarihi 11-12 Eylül 2012 

Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihi  13-14 Eylül 2012 

 

XII.- KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

1.  Lise diploması veya mezuniyet belgesi aslı ve bir adet fotokopisi,  

2. İki adet onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi, 

3.  İki adet onaylı ikametgah belgesi, 

4.  1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi 

bulunmadığına dair belge, 

5.  15 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş sakalsız, 

adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır), 

6.  2012 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sonuç belgesinin aslı, 

7.  Öğrenim ücreti ödendi makbuzu. 

Garanti Bankası Antakya Merkez Şubesi 

Şube Kodu 013 

Hesap No 6297494 

IBAN TR87 0006 2000 0130 0006 2974 94 

 
Not: 

. Belirtilen tarihler dışında ve eksik belgeyle kayıt yapılmaz. 

. Adaylar kayıtlarını şahsen yapmak zorundadırlar. 

. Eksik belgeyle yapıldığı tespit edilen kayıt iptal edilir. 



. Kesin Kayıt hakkı kazanan adayların, yukarıda belirtilen belgeleri tamamlayıp kayıt 

süresi içinde Fakültenin Öğrenci İşleri kayıt bürosuna başvurarak kesin kayıtlarını 

yaptırmaları gereklidir. Aksi takdirde adaylar kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaklardır. 

. Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren bir (1) hafta içinde Mustafa 

Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne yapılması gerekmektedir. 


