EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

2019-20120 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programına ‘Özel
Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alınacaktır.



Bu kılavuz, 2019-2020 Akademik Yılı’nda sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların
duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Bütün adayların ön kayıt işlemleri ve sınavları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılır.
ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAM VE KONTENJANI
Fakültesi

Programın Adı

Genel Kontenjan

Engelli
Kontenjanı *

Eğitim Fakültesi

Resim-İş
Öğretmenliği

40 (kırk)

5(Beş)

* 8 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
programlar için geçerli olmak üzere, ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan programların kontenjanının %10'unun engelli öğrenciler
için ayrılmasına karar verilmiştir.
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KAYIT VE SINAV TARİHLERİ
Fakültesi

Programın Adı

İnternetten Sınav Ön
Kayıtları*

Eğitim
Fakültesi

Resim-İş
Öğretmenliği

31 Temmuz18 Ağustos 2019

Sınav Kesin Kayıtları- Evrak
Teslimi – Kayıt Onayı
19-20 Ağustos 2019

Sınavlar
21 Ağustos 2019
(Çarşamba)

Kayıtlar: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda
yapılacaktır.(Yalnızbağ Yerleşkesi)
Sınavlar: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacaktır (Yalnızbağ Yerleşkesi)
*On-line kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan Binali
Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır.
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SINAV KESİN KAYITTA GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER
a) Başvuru Dilekçesi ve Aday Bilgi Formu: Ön kayıt dosyasında verilecek matbu dilekçe ve aday bilgi formu aday tarafından doldurulur.
b) 2019-TYT(Temel Yeterlilik Testi) Sonuç Belgesi: Adaylar; 2019 TYT sonuç belgesinin aslını ve fotokopisini birlikte getirirler ve bu belgenin
fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilir.
Özel yetenek sınavına müracaat edebilmek için 2019-TYT'ye girmiş ve 2019-TYT puanının 180 ve üzeri olması gerekmektedir.


2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanını 2019-YKS
yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2019-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm
spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklar)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek
sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
c) Nüfus Cüzdanı: Adaylar; nüfus cüzdanının aslını ve fotokopisini birlikte getirirler. Bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak
kabul edilir. Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı çekileceğinden adayın, fotoğraflı nüfus cüzdanını mutlaka yanında bulundurması gerekir.
d) Ön kayıt için gelen adayların kayıt sırasında fotoğrafları çekileceğinden, kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun bir biçimde gelmeleri gerekir.
e) Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı: Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı çekilerek hazırlanacak olan belge adayın kendisine verilir.
f) Liseler, öğretmen liseleri, konservatuar ve güzel sanatlar liselerinden (müzik, resim, sanat(müzik, resim) alan/kol/ bölümlerinden) mezun
olan adaylar diplomalarının aslını ve fotokopisini birlikte getirirler ve bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilir.
Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı
iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılması yoluna gidilir.
g) Liseler, öğretmen liseleri, konservatuar ve güzel sanatlar liselerinden (müzik, resim, sanat(müzik, resim) alan/kol/ bölümlerinden) mezun
olan adaylar mezun oldukları okuldan liseye kayıt tarihini belirten resmi bir belgeyi ön kayıtta ön kayıt komisyonuna sunmak zorundadırlar.
Bu belgeyi sunmayan adaylar 2019 YKS kılavuzunda yer alan (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) şartını
sağlıyor dahi olsalar puanları diğer alandan gelen adaylarla hesaplanacaktır.
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SINAV KESİN KAYITTA GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER
h) On-line ön kayıtlar aday tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi resmi internet sayfasından http://ozelyetenek.erzincan.edu.tr/
adresinden yapılacaktır. Ancak on-line kayıt yapan adaylar 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde kayıt bürosunda evraklarını teslim etmek ve
kayıtlarını onaylatmak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde evraklarını teslim etmeyen ve kaydını onaylatmayan adayların on-line ön kayıtları
değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar sınava giremezler.
i) On-line kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır.
j) Adaylara ön kayıt onayı sırasında kimlik bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı Aday Kimlik Belgesi düzenlenecektir. Adaylar, aday kimlik belgesini
ve fotoğraflı, soğuk damgalı özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak
zorundadırlar. Soğuk damgası bulunmayan, belirgin olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da fotoğrafı adaya benzemeyen
kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.
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SINAV TARİHLERİ, YERİ VE SAATLERİ








Sınavlar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binasında yapılacaktır.
Adayların sınavları 21 Ağustos 2019 tarihinde sabah saat 9.30’dayapılacaktır.
Adaylar sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunacak ve saat 08.30’dan itibaren daha önceden
belirlenmiş olan salonlara yerleştirilecektir.
Adaylar tüm sınav boyunca “aday kimlik belgesini” ve nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Belgeleri
bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Canlı Modelden (Figüratif) Desen ve İmgesel Tasarım (Kompozisyon)
Çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama sınavının bitiminde 35 dakikalık bir ara verilecek,
ardından ikinci basamak sınavına geçilecektir.
Tüm adaylar her iki basamak sınavına da katılacaklardır.

Sınav tarihi, yeri ve saatlerinde sınav jürisinin isteği üzerine, Sınav Yürütme Kurulu’nca, aday sayısının çokluğuna göre uygun
görülen değişiklikler yapılabilir.
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SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ
a) Adayların kullanacakları 50 x 35 cm. boyutlarındaki resim kâğıtları ve altlıklar sınav esnasında verilecektir.
b) Adaylar sınava gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve mandal / kıskaç dışında herhangi bir malzeme
getirmeyecektir.

SINAVLARIN YAPILMASI
Adaylar sınav başlamadan önce, sınav kâğıtlarında kimlik belirtmek için ayrılan köşeye ad, soyad ve aday numaralarını
mürekkepli kalemle yazarlar. Bu köşe sınav sonuna kadar açık kalır. Sınavın başında, giriş belgeleri görevlilerce incelenir. Sınav
sona erince, ad, soyad ve aday numarası yazılı köşeler tekrar kimlik tespiti yapılarak görevlilerle birlikte kapatılır ve sınav evrakı
aday tarafından görevliye teslim edilir. Sınav kağıdı üzerinde işaret niteliği taşıyan yazı, çizim, rakam, boya vs. işaret bulunamaz.
Bu kurala uymayan kâğıtlar tutanakla iptal edilir.
Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde sınava geç kalan öğrenciler Sınav Yürütme Kurulu Başkanı’nın yazılı izni ile
bulundukları oturumda sınava alınacaklardır. İlk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır (Geç kalan öğrencilere
ek süre verilmeyecektir). Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Sınav yürütme komisyonu gerek gördüğünde, sınavın emniyeti açısından sınava giren bütün adayların sınav salonuna
girişte ve gerektiğinde sınav esnasında film ve fotoğraflarını çektirebilir.
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SINAV ŞEKLİ
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nın özel yetenek sınavı iki aşamalı olarak yapılır.
I.Aşama:Sınavın bu bölümünde adaylar, kendilerine verilen resim kağıdına sınav değerlendirme jürisinin tercihine göre poz
verdirilmiş (canlı) modelden desen çalışması yapacaklardır. Adayların bu aşamada yaptığı çalışma yerleştirme (kompozisyon),
ışık-gölge, Hareket, oran-orantı, çizgisel ifade ve yaratıcılık (Üslupsal yaratıcılık) kriterleri göz önüne alınarak 100 puan üzerinden
değerlendirilir. Sınav süresi (10 dakikalık model dinlenme arası dahil) 100 dakikadır.
II.Aşama: Bu bölümde adaylar sınav değerlendirme jürisinin belirlediği bir konuyu resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. Adayların bu
aşamada yaptığı çizimlerde; teknik ve anlatım unsurları dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Çalışmada yer alan figürlerin ve
objelerin desen özellikleri, birbirleriyle olan ilişkileri, kompozisyon, ışık-gölge, oran-orantı, perspektif ve yön ilgisi, anlatım
bakımından konuya hakimiyet ve diğer yaratıcı unsurlar dikkate alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Sınav süresi 90 dakikadır.
Not: Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulunun onayı ile yaptırılması istenilen desen ve imgesel çalışmanın özelliğine göre sınav
süresinde kısmî değişiklik yapabilir.
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SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP):




ÖYSP puanı, Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım (Kompozisyon) Çalışması sınavlarından alınan
puanların toplamının aritmetik ortalaması ile elde edilir. Her aşamanın ağırlığı % 50’dir.
Her iki aşama ayrı ayrı değerlendirilir ve o aşamaya ait puan tespit edilir.
Adaylar, her iki aşama sınavından 50 ve daha yukarı puan almak zorundadırlar. Sınav puanlarından her hangi birisi 50’nin
altında olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Puan Ağırlıkları

Canlı Modelden (Figüratif) Desen Çalışması

İmgesel Tasarım
Çalışması

%50

%50

TOPLAM
100

50 ve üstündeki puanlar özel yetenek sınav puanı (ÖYSP) olarak kabul edilir. Elde edilen bu standart puan, Ortaöğretim
Başarı Puanı (OBP) ve TYT Puanı (TYT-P) ile birlikte, ÖSYM Sınav Kılavuzunda “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile İlgili
İşlemler” başlığı altında açıklandığı şekliyle, yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında kullanılır (YP).
Adayın Resim-İş Öğretmenliği programı özel yetenek sınavındaki genel başarı derecesi, Yerleştirme Puanı (YP), ÖSYM’nin 2019
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzunda verilen ve bu kılavuzun sonunda da yer alan Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan
Programlarda puanları hesaplama yöntemi ve formülleri kullanılarak belirlenir.(Formüllerdeki basım hatası vb. durumlarda 2019
YKS kılavuzundaki bilgiler esas alınır)
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2019 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN EĞİTİM
PROGRAMLARINDA SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE
YERLEŞTİRME

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Resim-İş Öğretmenliği Programına öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar
göz önünde tutularak yapılır.
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 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 sonra da
her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Ortalama 

ÖYSP' lerin Toplamı
Aday Sayısı
ÖYSP' lerin Toplamının Karesi
Aday Sayısı
Aday Sayısı - 1

ÖYSP' lerin Kareleri Toplamı Standart Sapma 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanır. Bu
hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır.
ÖYSP Standart Puanı
(ÖYSP - SP)

 Adayın ÖYSP Puanı - ÖYSP Puan Dağılımı Ortalaması 
  50
 10 x 
ÖYSP Puan Dağılımı Standart Sapması



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 )
2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim
başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacaktır.
Engelli Adayların sınavlarının değerlendirilmesi:
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar”
(otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda
belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci
alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi
aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
NOT: Yukarıdaki bilgiler 2019 YKS Kılavuzundan alınmıştır. Formüllerdeki basım hatası vb. durumlarda 2019 YKS kılavuzundaki
bilgiler esas alınır.
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SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
a) Sınav Sonuçları 23 Ağustos Cuma saat 17.00’ da ilan edilir.
b) Resim-İş Öğretmenliği Programı için alınacak genel kontenjan kadar asıl liste ve kontenjanın bir buçuk katı kadar (60) da
20’şer kişilik (1., 2. ve 3. Yedek Liste) 3 yedek liste Dekanlık Makamınca ilan edilir. Engelli adayların asıl listesi listenin altında
ayrıca yer alır. Engelli kontenjanı içerisinden başarısız olan engelli sayısı kadar genel kontenjana dahil edilir.
c) 1., 2., ve 3. Yedek listede yer alan adayların dilekçe ve kesin kayıt tarihleri KESİN KAYITLAR başlığı altında detaylı bir şekilde
verilmiştir.
d) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde TYT puanı yüksek olana öncelik verilir.
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KESİN KAYITLAR
1) Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 27-28-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığınca yapılır. Bu tarihler arasında sağlık mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayların yerine, bu
adayların durumlarını belgeleyen Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu (heyet) raporu ile kanuni vekili kayıt yaptırabilir.
Bunun haricinde belirlenen tarihlerde asıl listeden kayıtlarını yaptırmamış adayların hiçbir mazereti kabul edilmez.
2) 2019–2020 öğretim yılı için yapılan Özel Yetenek Sınavıyla asıl listeden kazandığı halde kayıt yaptırmayanların yerine yedek kayıt
hakkı kazanan adayların başvurularını şahsen veya vekâletname ile bir yakını tarafından yapmaları gerekmektedir.
3) Yerleştirilecek adayların puanlarının eşit olması durumunda TYT puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
4) Kazanan adaylar kayıt günlerini kendileri takip ederler. Adaylara ayrıca kayıt günleri yazılı olarak bildirilmez.
5) Fax, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
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ÖNEMLİ TARİHLER
SINAV SONUÇLARININ FAKÜLTE
WEB SAYFASINDAN İLANI
23 AĞUSTOS 2019

ASİL OLARAK KAZANAN ADAYLARIN
KESİN KAYIT TARİHLERİ
27-28-29 AĞUSTOS 2019

ASİL LİSTEDEN KESİN KAYIT
YAPTIRMAYANLARIN İLANI
29 AĞUSTOS 2019

1.YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT
YAPTIRABİLECEKLERİN SAYISININ
İLANI

1.YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT
YAPTIRABİLECEKLERDEN MÜRACAAT
DİLEKÇESİNİN ALINMASI

29 AĞUSTOS 2019

2-3 EYLÜL 2019

1.YEDEK LİSTEDEN MÜRACAATINA
GÖRE KESİN KAYIT HAKKI
KAZANANLARIN KAYITLARININ
YAPILMASI
4-5-6 EYLÜL 2019

2.YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT
YAPTIRABİLECEKLERİN SAYISININ
İLANI

2.YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT
YAPTIRABİLECEKLERDEN MÜRACAAT
DİLEKÇESİNİN ALINMASI

6 EYLÜL 2019

9-10 EYLÜL 2019

3.YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT
YAPTIRABİLECEKLERİN SAYISININ
İLANI

3.YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT
YAPTIRABİLECEKLERDEN MÜRACAAT
DİLEKÇESİNİN ALINMASI

13 EYLÜL 2019

16-17 EYLÜL 2019

2. YEDEK LİSTEDEN MÜRACAATINA
GÖRE KESİN KAYIT HAKKI
KAZANANLARIN KAYITLARININ
YAPILMASI
11-12-13 EYLÜL 2019
3. YEDEK LİSTEDEN MÜRACAATINA
GÖRE KESİN KAYIT HAKKI
KAZANANLARIN KAYITLARININ
YAPILMASI
18-19-20 EYLÜL 2019
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