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RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI  

  

   

1. Temel İlke ve Kurallar   

  

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği’ne Özel Yetenek Sınavıyla 

alınacak öğrencilerin Özel Yetenek Sınavı ve sınav sonrası işlemlerine ilişkin kurallar bu 

kılavuzda yer almaktadır. Ön (Online) Başvurunuzu yaptıktan sonra, kayıt ve yerleştirme 

işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İNTERNET üzerinden takip ediniz.  

  

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile herhangi bir yükseköğretim programına 

yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu 

sınava başvurabilirler.  

  

Engelli adaylardan TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu 

raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı’na 

kabul edilir. Bu adayların sınava müracaat edebilmesi için sanatsal faaliyetleri sürdürebilecek 

ve sanat eğitimi verebilecek fiziki yeterliliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu faaliyetleri 

yürütemeyecek derecede bedensel engeli olan adaylar ile görme engelli adayların Resim-İş 

Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına başvurmamaları gerekmektedir. Engeli olan 

adayların kaydı, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan yani Kılavuzda yer alan formül 

kullanılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir değerlendirmeyle sonuçlandırılacaktır.    

  

2. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları   

2.1.  Kontenjan  

2019-2020 Eğitim-Öğretim Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı sonucunda 

alınacak öğrenci sayıları ve dağılımları Tablo 1. de belirtilmiştir.  

Tablo 1. Kontenjan Dağılımı  

Bölüm  Diğer Adaylar  
Engelli Adaylar  Toplam  
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Resim-İş Öğretmenliği  

Programı  

36  4  40  

2.1.1. Aranan Koşullar   

  

a) Özel yetenek sınavına müracaat edecek tüm adayların lise mezunu ya da mezun 

olabilecek durumda olmaları gerekmektedir.  

b) Özel yetenek sınavına müracaat edecek adayların 2019-TYT'ye girmiş ve 2019-TYT 

puanının 160 ve üzeri olması gerekmektedir. Engelli adayların ise, 2018 TYT’den  veya 

2019 TYT’den 100 puan almış olmaları gerekmektedir.   

c) Engelli adayların sınava müracaat edebilmesi için sanatsal faaliyetleri sürdürebilecek ve 

sanat eğitimi verebilecek fiziki yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bu faaliyetleri 

yürütemeyecek derecede bedensel engeli olan adaylar ile görme engelli adayların 

Resim-İş Öğretmenliği Programı yetenek sınavına başvuruları kabul edilmeyecektir.  

  

2.1.2.  Özel Yetenek Sınavı Genel Hükümleri  

  

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yayımladığı, ‘2019 Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’ndaki ‘Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi’ başlığı 

altında yer alan temel ilke ve kurallar ile TYT Puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

katkısına ilişkin hükümleri, bu sınav için de geçerlidir. Bu dönem içerisinde YÖK ve ÖSYM 

tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen uygulanır.  

b) Yerleştirme Puanları eşit olan adaylardan, başvuruda kullanılan TYT Puanı daha yüksek 

olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si yüksek olan aday 

tercih edilir.  

c) Sınav sonucunda asil ve yedek aday listeleri Dekanlık onayını takiben sınav takviminde 

belirtilen tarihlerde Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir. Adaylar sonuçlara, 

listelerin ilan edilmesinden sonraki ilk iş günü mesai saati bitimine kadar Eğitim 

Fakültesi Dekanlığına şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler.  
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d) Gerekli hallerde sınavlar ile ilgili, tarih, yer ve şekil değişikliğinde Sınav Üst Kurulu 

tam yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav öncesinde duyurulur. Adayların, 

kurul tarafından yapılan değişikliklere itirazları kabul edilemez.  

e) Belgelerinde sahte veya yanlış beyanda bulunup bu durumun sınavdan önce veya  

sınav sırasında tespit edilmesi durumunda sınava alınmazlar veya sınavları iptal edilir, 

bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi durumunda ise gerekli yasal işlemler 

başlatılır. Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya 

belgeler ile kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim–öğretim sürecinin hangi 

aşamasında tespit edilirse edilsin, Fakülte ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında 

kanuni işlem yapılır.  

  

 2.2.  Sınav Takvimi  

  

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı Sınav 

Takvimi Tablo 2. de belirtilmiştir.   

  

Tablo 2. Sınav Takvimi  

ÖN (Online) KAYIT (Tüm Adayların Başvuru Tarihi)  05 AĞUSTOS 2019 - 09 AĞUSTOS 2019  

ÖN KAYIT KESİNLEŞTİRME  19 AĞUSTOS 2019  

TABAN PUAN TÜRÜ  TÜM ADAYLAR  
2019 TYT’DEN EN AZ 
160 VE ÜZERİ PUAN  
  
ENGELLİ  
ADAYLAR 2018  
VEYA 2019 EN AZ 

100 VE ÜZERİ PUAN  

ELEME SINAVI (1. AŞAMA)  
  

19 AĞUSTOS 2019  

ELEME SINAVI SONUÇ İLANI  20 AĞUSTOS 2019  

SEÇME SINAVI (2. AŞAMA)  20 AĞUSTOS 2019  

SONUÇ İLANI (ASİL ve YEDEK LİSTE)  21 AĞUSTOS 2019  
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ASİL ADAY KESİN KAYIT  02-06 EYLÜL 2019   

YEDEK ADAY KESİN KAYIT  09-13 EYLÜL 2019  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.3.  Ön (Online) Kayıt Tarihi   

Adaylar 5 Ağustos – 9 Ağustos 2019 Tarihleri arasında http://oys.hakkari.edu.tr adresinden 

ilgili bağlantıya tıklayarak ön kayıtlarını yapabilirler. Elektronik ortamda başvuru işlemini 

süresinde tamamlamayan adaylar sınava alınmazlar. "Özel Yetenek Sınav Başvurunuz 

Onaylanmıştır." ifadesi görülünceye kadar işlem sürdürülmelidir. Adaylar Özel Yetenek Sınavı 

(ÖYS) öncesi Online Başvuruda beyan edilen ve ÖYS kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı ve 

fotokopisini Online başvuru sonunda sistem tarafından verilecek ÖYS Ön Kayıt ve Sınav Giriş 

Belgesi ile beraber yanlarında bulundurmak zorundadır.  

  

 2.4.  Ön Kayıt Kesinleştirme  

  

BAŞVURU TARİHİ: 19 Ağustos 2019  

BAŞVURUYERİ: HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 

PROGRAMI KAYIT OFİSİ   

BAŞVURU SAATİ: 08:00’da başlayıp, 12:00’da sona erecektir.   

  

2.4.1. Ön Kayıt Kesinleştirme İçin Gerekli Belgeler   

  

a) ÖYS Ön (Online) Kayıt ve Sınav Giriş Belgesi:  http://oys.hakkari.edu.tr adresi 

üzerinden yapılan başvuru sonunda her adaya özgü düzenlenen kişisel ve başvuru 

bilgilerini gösterir belge.  

b) TYT  Sonuç Belgesi Sureti   

https://www.hakkari.edu.tr/
http://oys.hakkari.edu.tr/
https://www.hakkari.edu.tr/
http://oys.hakkari.edu.tr/
https://www.hakkari.edu.tr/
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c) Mezuniyet Belgesi: Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi (Belge veya 

diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, 

üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru 

yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu  

durumlarını belgeledikleri takdirde, evrak kaydını yaptırabilirler.)  

d) Kimlik Belgesi: Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı ve fotokopisi   

e) Fotoğraf : Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında biyometrik fotoğraf  

f) Engelli Adaylar için “engelli sağlık kurulu raporu” fotokopisi (Kayıt esnasında aslı 

gösterilecektir)  

  

  

ÖNEMLİ NOT: Adaylar istenen tüm belgeleri 19 Ağustos 2019 sınav günü 08:00-12:00 

saatleri arasında Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı kayıt ofisine teslim 

ederek, ön kayıt kesinleştirme işlemini yaptıracaktır. Adaylar ön kayıt kesinleştirme 

işlemi için şahsen müracaat edecektir. Vekaletname ile kayıt yapılmayacaktır. Eksik 

belgeyle, Posta yoluyla ve süre bittikten sonra ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılamaz. 

İnternet üzerinden Ön (online) Kaydını yapmış olsa bile, kayıt ofisinde ÖN KAYIT 

KESİNLEŞTİRİP Onaylanmış Başvuru Formunu almayan adayların başvuruları  

geçersiz sayılacaktır. Onaylanmış Başvuru Formu adayların sınav süresince yanlarında 

bulundurmaları gereken bir belgedir.    

  

  

 2.5.  Sınav Tarih, Saat ve Yeri   

  

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı 

Tarih, Saat ve Yeri Tablo 3. de belirtilmiştir.   

Tablo 3.   

Fakülte Adı  Sınav Tarihi*  Sınav Saati  Sınav Yeri/Adresi  

Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim- 

İş Öğretmenliği Programı)  

Eleme Sınavı   

(1. AŞAMA)  

19 Ağustos 2019  

  

13:00  

Hakkari Üniversitesi  

Eğitim Fakültesi  

Merkez/Hakkari   
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Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim- 

İş Öğretmenliği Programı)  

Seçme Sınavı  

(2. AŞAMA)  

20 Ağustos 2019  

  

13:00  

Hakkari Üniversitesi  

Eğitim Fakültesi   

Merkez/Hakkari  

  

* Adayların en geç saat 12:30’da sınav yerinde olmaları gerekmektedir.   

* Sınavlar, 19 Ağustos 2019 tarihinde başlamakla birlikte aday sayısına bağlı olarak devam 

eden günlerde de yapılabilecektir.  

  

3. Sınav   

  

Sınavlar 19.08.2019-20.08.2019 tarihleri arasında, Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 

veya müracaat sayısına göre ilgili birim tarafından belirlenen diğer yerlerde, Sınav Eleme 

Aşaması ‘Canlı Modelden Desen Çalışması’ ve Sınav Seçme Aşaması ‘İmgesel Tasarım 

Çalışması’ olmak üzere iki (2) basamaktan oluşmaktadır. Adayların sınavı, iki oturumda iki 

basamak şeklinde yapılacaktır. Aday açıklanan gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır.  

Aksi takdirde aday sınav hakkını kaybedecektir. Mazeretler geçerli değildir.  

  

Adaylar sınav süresince Onaylanmış Başvuru Formu ile fotoğraflı özel kimlik belgelerini 

yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışındaki belgeler özel 

kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava 

alınmazlar.   

  

Adayların çalışmalarını yapmak üzere kullanacakları resim kâğıdı sınav görevlilerince 

verilecektir. Adaylar resim kâğıtlarının üzerinde bulunan bilgileri eksiksiz olarak tükenmez 

kalem ile dolduracak ve imza için ayrılan yeri imzalayacaklardır.  

  

 3.1.  Sınavın Uygulanması  

  

a) Canlı Modelden Desen Çalışması:  

Sınavın bu bölümünde adaylar canlı bir modelin desenini kendilerine verilen resim kâğıdına 

çizeceklerdir. Sınav, dinlenme araları dâhil 90 dakika sürecek, her 30 dakikada bir modelin 

dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir.  

  

b) İmgesel Tasarım Çalışması:  
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Adaylar, birinci bölüm çalışmasından sonra, belirtilen tarih ve yerlerde, sınavın İmgesel 

Tasarım Çalışması Bölümüne alınacaklardır. Bu bölümde adaylar İmgesel Tasarım konusunu 

kendilerine verilecek yeni resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. Bu çalışma için de adaylara 90 

dakika süre verilecektir.  

Sınav süresince veya verilen aralarda Sınav yapılan bina dışına çıkan adayın sınavı iptal 

edilecektir. Verilen aralar sınav süresine dâhildir.  

  

3.1.1. Sınav Sırasında Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Gereçler   

a) 50x70 cm boyutlarında, en az 3 mm kalınlığında mukavva ya da duralit resim altlığı b) 

Kıskaç veya mandal  

c) Kurşun kalem, yumuşak silgi ve kalemtıraş  

  

3.1.2. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar  

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı'na başvuruda bulunan tüm adaylar aşağıda 

belirtilen sınav kurallarına uymakla yükümlüdür. Kurallara uymayan adaylar, sınava ilişkin tüm 

haklarını kaybederler.  

  

a) Adayların sınav salonuna cep telefonu, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi vb. cihazlarla 

girmeleri kesinlikle yasaktır.  

b) Adayların sınav sırasında ve ara (ihtiyaç-dinlenme) süresinde başka adayın 

çalışmalarına müdahalede bulunması, yorum yapması yasaktır.  

  

4.  Değerlendirme ve Yerleştirme  

  

Adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel  

Tasarım Çalışmasından alınan puanlar ile 2019 TYT puanı ve Ortaöğretim Başarı  

Puanlarından elde edilecektir.  

  

Adayların eleme aşamasında yaptıkları çalışmalar, 4 kişi ve Anabilim Dalı Başkanından oluşan 

5 kişilik ya da 2 kişi ve Anabilim Dalı Başkanından oluşan 3 kişilik jüri üyesinden oluşan ‘sınav 

komisyonu’ tarafından değerlendirecektir. Bu aşamada 100 üzerinden puan verilecektir 50 ve 

üzeri puan alan adaylar seçme sınavına girebilecektir. Eleme sınavını geçen adaylar İmgesel 
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Tasarım Çalışması sınavına girecektir. Bu sınav 4 kişi ve Anabilim Dalı Başkanından oluşan 5 

kişilik ya da 2 kişi ve Anabilim Dalı Başkanından oluşan 3 kişilik jüri üyesinden oluşan sınav 

komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Verilen puanların ortalaması alınacak ve bu 

ortalama adayın o bölümdeki puanını oluşturacaktır.   

  

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplamı alınacaktır.  

  

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  

b) Ortaöğretim Başarı Puanı  

c) 2019-TYT Puanı (TYT-P)   

  

  

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) Puan Dağılım Tablosu   

  Canlı Modelden 

Desen Çalışması  

İmgesel Tasarım 

Çalışması  

Toplam  

ÖYSP  %50  %50  100  

  

  

Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için ÖYSP standart puanı 

ve Yerleştirme Puanı (YP) Temel Kılavuz’da yer alan aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP 

Standart Puanı hesaplanacaktır.  

  

  
  

  

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur.  
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Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır.  

  

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik 

program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve 

öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim 

kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)  

  

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

  

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa  

  

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

  

YP’ler en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanarak belirlenmiş kontenjan miktarı kadar asil 

ve yedek aday listesi düzenlenir. YP'lerin eşit olması durumunda TYT puanı yüksek olan aday 

sıralamada üstte yer alır.   

  

  

  

  

  

  

  

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ PROGRAMI  

İÇİN ALAN OLARAK KABUL EDİLEN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ 

ALANLAR VE KODLAR  
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5.  Sınav Sonuçlarının İlanı ve Kayıt İşlemleri  

  

Birinci Aşama Eleme Sınavı sonuç ilanı 20.08.2019 tarihinde ve İkinci Aşama Seçme Sınavı 

sonuç ilanı 21.08.2019 tarihinde Dekanlık ve Rektörlük onayını takiben Eğitim fakültesi Dekanlığı 

tarafından Üniversitemiz www.hakkari.edu.tr adresinde ve fakülte panolarında ilan edilecektir. 

Asil adayların kesin kayıt işlemleri sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  Asil 

listelerde ismi bulunup belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder. 

Yerlerine, yedek listeden puan olarak en üst sıradan başlayarak yedek  

adaylar alınır. Yedek listelerin kaydı sınav takviminde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Bu 

nedenle yedek adayların Eğitim Fakültesi ve ilgili bölümlerin ilan panoları ile 

www.hakkari.edu.tr ağ adresini bireysel olarak takip etmeleri faydalarına olacaktır.   

  

ÖNEMLİ UYARI  

  

2019 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız her şeyden 

önce bu Kılavuz’da belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle elinizdeki  

Kılavuz’u dikkatle okuyunuz, Başvuru Formunu doğru olarak doldurunuz ve diğer talimatlara 

uyunuz.  

Kılavuz’un içeriğinde bir değişiklik olması halinde, güncellenmiş Kılavuz sınav öncesi ağ 

adresinden yayınlanacağı için Üniversitenin www.hakkari.edu.tr ve Eğitim Fakültesinin 

www.hakkari.edu.tr/egitim/anasayfa  ağ adreslerini takipte kalmanız gerekmektedir.  

ALAN KODU    ALAN ADI    DAL KOD - DAL ADI   

6019   

Grafik ve Fotoğraf   

  

(1)  Foto ğraf Çekim   

 Fotoğraf Baskı (2)   

(3)   Grafik   

 Fotoğraf (4)   

(101)  Grafik / Grafik Sanatlar   

6046   Sanat  –   Resim (Güzel Sanatlar  
Lisesi ve Konservatuvar  –   Güzel  
Sanatlar Lisesi )   

  Resim (102)   

6047   Sanat ve Tasarım   

  

(2)   Plastik Sanatlar   

  

6048   
Seramik ve Cam Tek nolojisi   

  

                                                 

Serbest Seramik Şekillendirme (5)   

(6)  Cam Şekillendirme   

6306   Sanat (Genel Lise)     
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