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ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 

I. KONTENJAN 

 

Fakülte 

 

Program/Bölüm 

 

Kontenjan 

 

Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü 

Resim-İş Öğretmenliği 
Programı 

 

45 

 

II. ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 

 

Ön Kayıt 01-02-03 Ağustos 2018 

 

Ön Kayıt 
Değerlendirme 
Listesinin İlanı 

06 Ağustos 2018 

 

Özel Yetenek Sınavı 
08-09 Ağustos 2018 

 

Sınav Yeri 

 

Aksaray Üniversitesi Merkezi Derslik ve Konferans Salonu 
- AKSARAY 

 

Sınav Sonucunun İlanı 

 

10 Ağustos 2018 

 

III- GENEL KOŞULLAR  
 
1. Lise ve meslek liselerinin herhangi bir kolundan mezun olmak ve 2018 TYT puan türlerinin 
birinden en az 220 ve üzeri puan almak,  

2. T.C. veya KKTC vatandaşı olmak,  
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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 
 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı özel 
yetenek sınavı için başvurular internet üzerinden yapılacaktır.  
  
 
İnternet Üzerinden Başvuru:  
01-02-03 Ağustos 2018 tarihinde “www.aksaray.edu.tr” adresinden başvuru formunu 
doldurup çıktısını alarak sınava geleceklerdir.  
 

 İnternet Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar: 
 

Not: Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’ni almayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Not: İnternet başvurularında en yüksek TYT puan türünü girerken, puanın virgülden sonraki 
bölümün eksiksiz girilmesi gerekmektedir. (Örnek: 222,20291) 

Not: İnternet üzerinden yapılan ön kayıtta beyan edilen bilgi ve belgeler ile kesin kayıt 
sırasında teslim edilen bilgi ve belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı kazanmış 
olsa dahi sınavı iptal edilecektir.  

 
 
VI- SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGE VE MALZEMELER  
 
 
1. Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)  

 
2. Online kayıt esnasında alınan Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi. (Fotoğraflı Sınav Giriş 
Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.)  
 
3. Sınav için gerekli malzemeler; kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, ataç, 50x70cm ebadında 
duralit (Bu malzemeler öğrenci tarafından getirilecektir), (50x70cm / 35x50cm ebadında 
resim kâğıdı kurum tarafından karşılanacaktır). 
 
4. İkinci Aşama-Seçme Sınavına girmeyi hak kazanan öğrenciler sınava gelirken yanlarında 
2018 TYT ve Ortaöğretim Başarı Puanı bilgilerinin yer aldığı AYT sonuçlarını gösteren 
belge ve Lise Diploma ya da mezuniyet fotokopilerini getirmeleri zorunludur.  
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VII- ÖZEL YETENEK SINAVLARI  
 
 
Yetenek sınavları 08-09 Ağustos 2018 tarihleri arasında iki aşamalı olarak yapılacaktır. 

I. AŞAMA:  
 

Desen Sınavı  08 Ağustos 2018 

Desen Sınav Sonuçları İlanı 08 Ağustos 2018 

 

 

II. AŞAMA 

Desen Sınavından “60” Alarak Barajı Geçen Adaylar İçin  

İmgesel Tasarım Sınavı  09 Ağustos 2018 

Sınav Sonuçlarının İlanı 10 Ağustos 2018 

 

 
 
VIII- SINAVDA UYULACAK KURALLAR  
 
I. Sınava geç gelen adaylar sınavın ilk 30 dakikası içinde Sınav Yürütme Komisyon 
Başkanlığı tarafından sınava kabul edilirler. Sınavın ilk 30 dakikasını geçiren adaylar her ne 
sebeple olursa olsun sınav salonuna alınmazlar.     
 
II. Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar sınavın diğer aşamasına alınmazlar. 

III. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler.  
 
IV. Adaylar modelin dinlenme aralarında hiçbir şekilde sınav salonundan ayrılamazlar.  
 
V. Sınavda kopya çeken ya da çekmeye çalışan, başkalarının çalışmasına müdahale eden, 
sınav düzenini bozan ve sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır.  
 
VI. Adayların sınav salonlarına cep telefonu, fotoğraf makinesi ve video gibi cihazlarla 
girmeleri yasaktır.  
 
VII. Adayların sınav salonlarında su dışında bir şey içmeleri ya da yemeleri yasaktır. 

VIII. Adaylar sınav esnasında birbiriyle ve görevlilerle konuşması yasaktır. 
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IX- SINAV PROGRAMI  
 
1. AŞAMA -ELEME SINAVI (DESEN-Süre: 120 dakika): 
 
Adaylar, 08 Ağustos 2018 saat 09.15’da sınav yerinde ilan edilecek listelerden; sınav 
salonlarına alınacak ve girişte kimlik kontrolü yapılacaktır. 

Sınav Tarihi 08 Ağustos 2018 

Sınav Başlama Saati 10.00 

Grup Sayısı Başvuru Yapan Aday Sayısına Göre Belirlenir. 

 
Bu aşama, canlı modele bakılarak çizilen desen sınavıdır. Eleme niteliğindedir. Adayların, 
50 x 70 cm boyutundaki resim kâğıdına 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 kalkmayacaklar, 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. 
 
Not: Eleme sınavına girmeyen seçme sınavına giremez. 
 
 
1. Aşama-Eleme Sınavı (Desen Sınavı) Sonuçları  
 
08 Ağustos 2018 tarihinde gün içerisinde Üniversitemiz internet adresinde 
(www.aksaray.edu.tr) ve Eğitim Fakültesi (C Blok) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü binası 
giriş kapısında ilan edilecektir. 
 

 
2. AŞAMA-SEÇME SINAVI (İMGESEL TASARIM-Süre: 90 dakika):  
 
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. Bu aşama seçme niteliğindedir. 
 
Sınav, 09 Ağustos 2018 saat 10.00’da başlayacaktır. 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 kâğıdına çizeceklerdir.  
 
 
Not: Her iki aşamada da (eleme sınavı-desen ve seçme sınavı-imgesel tasarım) çizim kâğıtları 
üniversite tarafından tahsis edilecektir.  
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Not: İkinci Aşama-Seçme Sınavına girmeyi hak kazanan öğrenciler sınava gelirken 
yanlarında 2018 TYT ve Ortaöğretim Başarı Puanı bilgilerinin yer aldığı AYT 
sonuçlarını gösteren belge ve Lise Diploma ya da mezuniyet fotokopilerini getirmeleri 
zorunludur. 
 
 
X- DEĞERLENDİRME 
 
Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı özel yetenek sınavı 

(1) I inci aşama desen sınavının içeriği aşağıdaki gibidir. 

a) Adaylar canlı modelden veya objeden vb. desen çalışması yapar. Sınav Komisyonu, 
Sınav Düzenleme Kurulunun onayı ile yaptırılması istenilen desen çalışmasının özelliğine 
göre sınav kılavuzunda belirtilen sınav süresi ve dinlenme aralıklarında kısmi değişiklik 
yapabilir.   

b) Adayların bu aşamada yaptığı desen çalışması, aşağıda verilen puan tablosu göz 
önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların desen çalışmasından başarılı 
sayılabilmeleri için en az 60 puan almaları gerekir. Bu aşamadan 60 puan alamayan adaylar 
başarısız ilan edilir ve ikinci aşama sınavına alınmazlar. Bu sınavda alınan puanın % 50 
katkısı vardır. 

c) Resim yeteneği değerlendirme ağırlıkları aşağıdaki gibidir.  

1) Alan kullanımı (yerleştirme) : % 20 

2) Oran-orantı-anatomi-perspektif : % 40 

3) Hareket-denge   : % 20 

4) Çizgisel değer-ışık – gölge        : % 20’dir. 

 

     (2) II nci aşama sınavı imgesel sınavı aşağıda açıklandığı gibi gerçekleştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a) Bu aşamada adayın yaratıcılığını ön plana çıkartan imgesel (hayali) çalışma yaptırılır. 
Adaylar sınav komisyonunun tercihine göre kendilerine verilecek bir konuyu (metin, görsel… 
vb.) resim kâğıdı üzerine çizerler. Adayların en az üç figürlü imgesel çalışma yapmaları 
istenir. Bununla beraber, adaylar figür dışında objelerden de yararlanabilirler. Bu aşama için 
gerekli süre, konunun özelliğine göre sınav komisyonu tarafından belirlenir ve değerlendirme 
100 puan üzerinden yapılır. Bu sınavda alınan puanın % 50 katkısı vardır.  

b) Resim yeteneği değerlendirme ağırlıkları aşağıdaki gibidir. 

1) Kompozisyon: % 30 

2) Çizgisel ifade: % 30 
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3) Yaratıcılık-gözlem gücü-konuya uygunluk ve resimsel dile dönüştürülmesi: % 40 

 
Özel Yetenek Sınav Puanının hesaplanması;  
 
Desen % 50 (l. Aşama)  
İmgesel Tasarım % 50 (ll. Aşama)  
 
 
Öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:  
 
1. Başvurular üniversiteler tarafından alınacaktır.  
 
2.Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların 2018-TYT’ye girmiş olmaları 
zorunludur.  
 
3. Eğitim programları için, programın özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce 
hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. 
Bu puana Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir.  
 
4. Özel Yetenek Sınavına giren adayların orta öğretim başarı puanları (OBP) ÖSYM’nin 
internet adresinden 2018 YKS Sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.  
 
5. 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) 2018-TYT puanı TYT-P) (TYT 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. 
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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 × TYT-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  × TYT-P) 
 
9. 2017-ÖSYS puanları veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına 
yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili kat sayıları yarıya düşürülecektir. 
Bu kural Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programlar için de uygulanacaktır. 
Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan 
programlarına 2016-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara 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 
 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 
 
 
REKTÖRLÜK ÖĞRENCİ 

İŞLERİ 

Asil Liste Kesin Kayıt 
Tarihi 27-28 Ağustos 2018  

Yedek Liste Kesin 
Kayıt Tarihi 31 Ağustos 2018 

 
 
XII.- KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER  
 
1. Lise diploması veya mezuniyet belgesi aslı ve bir adet fotokopisi,  
4. 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmadığına 
dair belge,  
6. 2018 TYT (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sonuç belgesinin aslı.  
 
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 Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları 
gereklidir. Aksi takdirde adaylar kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.  
. Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren bir (1) hafta içinde Aksaray 
Üniversitesi Rektörlüğüne yapılması gerekmektedir. 
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Önemli Açıklama 
 
Adaylar “Özel Yetenek Sınavları” süresince ve sonrasında yapılan duyuruları, aşağıda 
belirtilen web sayfalarından takip etmekle yükümlüdür. 
  
http://www.aksaray.edu.tr/tr 
http://egitim.aksaray.edu.tr/tr 
http://resim.aksaray.edu.tr/tr 


