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1.

ÖNEMLİ TARİHLER
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek

Sınavı’na ilişkin önemli tarihler aşağıda verilmiştir.
Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler
Başvuru Tarihi: 29 Temmuz- 12 Ağustos 2020 (Başvurular online olacaktır. Tatil
günleri başvuru yapılabilir.)
Sınava Girecek Aday Listesinin İlan Edilmesi: 14 Ağustos 2020
Başvuru Yeri: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İnternet adresi;
http://egitim.giresun.edu.tr
Yetenek Sınavı Tarihi

: I. Oturum: 17 Ağustos 2020 saat 10.00
II. Oturum: 17 Ağustos 2020 saat 13.00

Sonuçların İlanı

2.

: 21 Ağustos 2020

KONTENJAN
2020-2021 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalı’na özel yetenek sınavıyla alınacak öğrenci kontenjanları, 2020
Yükseköğretim

Kurumları

Sınavı

(YKS)

üniversite

kontenjan

listesinde

yayınlanacaktır.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1. Başvuru Koşulları
3.1.1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı
başvurularında bu yıl için ÖSYM Başkanlığı tarafından, Adayların, 2020-YKS’de özel
yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için
TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna
girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak
yükseköğretim

programlarına

başvurmak

isteyenlerin
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Dönüştürülmüş

Puanlarının

hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları
gerekmektedir.
Ayrıca Ölçme-Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın 04.03.2019 tarih ve
E.5683 sayılı yazısı 13.03.2019 tarihli Yüksek Öğretim Yüretme Kurulu toplantısında
incelenmiş ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlarda TYT Puanının 2 (iki) yıl
geçerli olduğuna ve ilgili yıl için ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen puanın
kullanılmasına karar verilmiştir.
3.1.2. Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan, herhangi bir
yükseköğretim kurumunda öğrenim gören ya da görmekte olan, YKS ile herhangi bir
yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu sınava
başvurabilirler. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle
çıkarılmış bulunan adaylar başvuru yapamazlar.
3.1.4. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını
belgeledikleri takdirde bu sınava başvuru yapabilirler.
3.1.5. Sınav başvurusu için herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacaktır.
4.2. Özel Koşullar
4.2.1. Öğretmenlik yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve fiziksel
engeli bulunmamalıdır.
4.2.2. Ses Özelliği: Özel yetenek sınavının yapılacağı program, öğretmen yetiştiren
program olduğu için, bu alana başvuruda bulunan adaylarda sürekli ve kalıcı ses bozukluğu
veya ses kısıklığı bulunmamalıdır.
4.2.3. Konuşma Özelliği: Adayın sağlıklı öğrenim görmesini ve öğretmen olarak
yetişmesini engelleyici konuşma bozuklukları (anlamlı derecede kekemelik vb.)
bulunmamalıdır.
4.2.4. . Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.07.2020 tarihli ve E.43112 sayılı
yazısı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarında başarı
sırası şartının (en düşük 800.000 inci başarı sırası) engelli adaylar (bedensel engelli, görme
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)) için de uygulanacaktır. Söz
konusu şartı sağlayan adaylar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili
yükseköğretim kurumuna belgelemeleri kaydıyla engelli kontenjanından yararlanarak özel
4

yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl
süreyle geçerlidir.
Alanın özelliği gereği görme engelliler ve renk körleri Resim-İş Öğretmenliği
Programına başvuramaz.

4.3. Başvurunun Yapılması
4.3.1. Başvurular http://egitim.giresun.edu.tr/ adresinden elektronik ortamda
yapılacaktır.
4.3.2. “Başvuru Formu” eksiksiz ve hatasız olarak doldurulacak ve aday tarafından
onaylanacaktır. Sisteme girilen bilgilerden adaylar birinci derecede sorumludur.
4.3.3. Başvuru formu doldurulduktan sonra 2019 veya 2020 -TYT (Temel Yeterlik
Testi) Sınav Sonuç Belgesi ve 2019 veya 2020-YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
Sınav Sonuç Belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf Ek dosya halinde sisteme
yüklenecek ve onaya gönderilecektir.
4.3.4. Başvurunuz kontrol edildikten sonra kurumumuz tarafından onaylanacak ve
sistem Sınava Giriş Belgesi düzenlemesine açılacaktır.
4.3.5. Adaylar sınava girerken “Sınava Giriş Belgesi”nin bir kopyasını görevlilere
teslim etmek, diğer kopyasını ise sınav süresince yanında bulundurmak zorundadırlar.
4.3.6.

Bilgi

ve

belgelerinde

gerçeği

yansıtmayan

herhangi

bir

durum

belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, adayların sınavı geçersiz sayılacak ve
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5. ÖZEL YETENEK SINAVLARI GENEL HÜKÜMLERİ
5.1. Özel Yetenek Sınavı, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzunda yer alan ilgili hükümlere ve Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim
Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılacaktır.
5.2. Özel Yetenek Sınavları Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ve ilgili komisyonlarla
yürütülecektir.
5.3. Asil ve yedek aday listeleri, Sınav Üst Komisyonun onayından sonra ilan
edilecektir.
5.4. Sınav sonuçlarına itiraz yapacak aday değerlendirme komisyonuna, durumunu
anlatan bir dilekçe ve ilgili banka hesabına (Giresun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki 46580579-5002 nolu hesap) iki yüz
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(200.00) TL yatırarak banka dekontu ile başvuracaktır. İtirazlar;

asil ve yedek aday

listelerin ilan edildiği günü takip eden ilk mesai gününde saat 17:00’a kadar Eğitim
Fakültesi Dekanlığına dilekçeyle şahsen yapılacaktır. Zamanında yapılmayan itirazlara ait
dilekçeler dikkate alınmaz. İtiraz ile ilgili yatırılan ücretler iade edilmez. Adaylar sadece
kendi puanlarına itiraz edebilirler. Başka bir adayın puanına itiraz etme hakları yoktur.
5.5. Adayın eksik veya yanlış belge ve bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı
geçersiz sayılacak, geriye dönük elde ettiği tüm hakları iptal edilecektir.
5.6. Başvuru yapan aday, Özel Yetenek Sınav Kılavuzundaki tüm hükümleri kabul
etmiş sayılır.

6. RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAV
UYGULAMALARI
6.1. Sınavlar, Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır.
İlan edilen sınav saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu hallerde sınavın başlama saati
Sınav Üst Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu durumda geçen zaman sınav süresine
eklenir. Adaylar belirtilen salonlarda ve belirtilen saatte sınava girmek zorundadırlar.
6.2. Resim-İş Eğitimi Özel Yetenek Sınavı 17 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak
olup sınav yerleriyle ilgili bilgiler Eğitim Fakültesi Duyuru Panolarında ve web
sayfasından ilan edilecektir.
6.3. Adayların, sınav başlama saatinden en az 30 dakika önce, yanlarında
getirmeleri gerekli belge ve malzemelerle birlikte sınavın yapılacağı binanın önünde hazır
bulunmaları gereklidir.
6.4. Adaylar sınav salonlarına kimlik kontrolleri yapılarak alınırlar.
6.5. Sınav sırasında uyulması gereken kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılır. Bu
kurallara uymayanlar, sınavın disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava
sokanların sınavları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler yapılır.
6.6. Adaylara sınav kağıtları salon görevlilerince dağıtılır ve sınav sonunda kimlik
kontrolü yapılarak teslim alınır.
7. RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI
GENEL BİLGİLER
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7.1 Sınavda Gereken Belge ve Malzemeler
Adaylar sınava gelirken aşağıdaki belge ve malzemeleri yanlarında bulundurmak
zorundadırlar, aksi takdirde sınava alınmayacaklardır.
1. 2019 veya 2020 TYT ile 2019 veya 2020 YKS sonuç belgeleri.
2. T.C. Nüfus Cüzdanı veya Pasaport (Öğrenci Kimliği, Ehliyet, Kurum Kimliği vb.
kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir).
3. 2020 Özel Yetenek Sınavı “Sınava Giriş Belgesi”.
4. 2B Kurşunkalem, tükenmez kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç veya kâğıt
mandalı, resim altlığı (50x70 veya 35x50) duralit veya kalın mukavva.

8.

RESİM-İŞ

EĞİTİMİPROGRAMI

ÖZEL

YETENEK

SINAVINDA

UYULACAK KURALLAR
8.1. Sınav, Desen ve İmgesel Tasarım Çalışması adı altında iki oturumda
yapılacaktır. Oturumların her biri 90 dakika sürecektir.
8.2. Mazereti nedeniyle sınava geç kalan adaylar, ilk 15 dakika içinde sınava
alınabilir. Bu süre içinde sınava katılmayan adayların mazereti her ne olursa olsun sınava
alınamaz.
8.3. Sınavın ilk 60 dakikası adaylar salondan çıkamazlar. Her ne sebeple olursa
olsun sınav salonundan ayrılan aday tekrar sınava alınmaz.
8.4. Adaylar sınav kâğıtlarının tahrip olmaması için özen göstermek zorundadır.
Sınav kâğıdının yırtılması veya buruşması gibi durumlarda yeni bir kâğıt verilmez.
8.5. Cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kayıt cihazı, cetvel, pergel, açıölçer vb.
araçlarla sınava girmek yasaktır.
8.6. Sınav sırasında adayların birbirleriyle konuşması, birbirlerinin çizimleri
hakkında yorum yapması, malzeme alışverişinde bulunması, yerlerinden ayrılmaları
yasaktır.
8.7. Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
Sınav düzenini bozacak davranışları sergileyenlerin, kurallara aykırı davranışta
bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri “Sınav İptal Tutanağına”
yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
8.8. Sınavın sağlıklı yürütülmesine engel olan, sınav görevlilerine, sınav salonları
ve çevresine zarar verenler hakkında yasal işlem yapılır.
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9. RESİM-İŞ EĞİTİMİ PROGRAMI ÖZEL ÖZEL YETENEK SINAVINDA
YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUAN FORMÜLÜ
9.1. Özel Yetenek yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından
yayımlanan “2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda” belirtilen
esaslar içerisinde yapılacaktır. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplaması için aşağıdaki
üç puanın belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c) 2019 veya 2020 -TYT Puanı (TYT-P)
Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması:
TYT

: Temel Yeterlilik Testi

ÖYSP

: Özel Yetenek Sınav Puanı

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı
OBP

: Ortaöğretim Başarı Puanı

YP

: Yerleştirme Puanı

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP-SP) 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.

ÖYSP Puanı Dağılımının Ortalaması =

ÖYSP ′ lerin Toplamı
Aday Sayısı

ÖYSP′lerin
ÖYSP′ lerin Toplamının Karesi
Karelerinin −
Aday Sayısı
√
Toplamı
ÖYSP Puanı Dağılımının Standart Sapması =
Aday Sayısı − 1

9.2. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması
ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
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kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Adayın ÖYSP Puanı
ÖYSP − Dağılımının
Ortalaması + 50
ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP − SP) = 10 × Puanı
ÖYSP Puanı Dağılımının
Standart Sapması
[
]
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
9.3. 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×ÖYSP-SP) + (0,11×OBP) + (0,22×TYT-P) formülleri uygulanır.
10. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
10.1. Kesin kayıt işlemleri 2020 - YKS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre, belirlenen tarihler arasında ve bizzat
öğrenci tarafından verilecek belgeler ile Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanlığınca yapılır.
10.2. Kesin kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanlar için 20120 Özel Yetenek
Sınavı Kılavuzunda yer alacak esaslara göre belirlenen gün ve saatler arasında 2020 yılı
Özel Yetenek Sınavları sonuçları yedek listesinden ilan edilen sıraya göre yerleştirme
yapılacaktır.
10.3. Kesin kayıt için gerekli belgeler:
1-2019 veya 2020 YKS Sonuç Belgesi,
2- Nüfus Cüzdanı,
3- Ortaöğretim Diploması Aslı,
4-Vesikalık Fotoğraf

(Son 6 Ay içinde ve yüz hatları kolaylıkla tanınabilecek

şekilde çekilmiş olmalıdır).
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