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            SAYIN ADAY, 

  

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 

Eğitimi Anabilim Dalı 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavına ilişkin bilgiler 

aşağıdadır. 

 

Ön Kayıt Tarihi: 19-20-21-22 Ağustos 2019  (4 Gün) 

 

Sınav Tarihi: 27-29 / Ağustos / 2019 tarihlerinde yapılacaktır.  

 

ÖN KAYIT KOŞULLARI: 

 

 Ön kayıtlar için 2019 YKS sonucunda, tüm adaylardan, en az 150 (yüz elli) veya daha 

fazla TYT ham puana (Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş) veya 13/03/2019 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından 

dönüştürülen 2018 TYT puanına sahip olmaları koşulu aranır. 

 

 Özel Yetenek Sınavına başvuran engelli adaylardan TYT 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.  

 

ÖN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 

 

1. Matbu Dilekçe (Bölümümüzden sağlanacaktır). 

2. Diploma veya çıkış belgesi aslı ve fotokopisi. 

3. Nüfus kâğıdı aslı ve fotokopisi 

4. 2 Adet, son 6 (altı) ay İçerisinde, önden çekilmiş vesikalık fotoğraf. 

5. YKS puan kartının aslı ve fotokopisi.  

6. Aynı alandan gelen adaylar için: YKS Kılavuzundaki ek puanlı formülasyon 

yalnızca 30.03.2012 tarihinden önce aynı alandan mezun olan veya belirtilen tarih ve 

öncesinde öğrenim görmekte olan adaylara uygulanacaktır. Söz konusu adayların 

durumlarını belirten, kurumlarınca onaylı belge getirmeleri gerekmektedir (ilgili 

ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için ek puan 

katsayısı uygulanmayacaktır). 

  Ön kayıt, adayın kendisi tarafından yapılacaktır. Postayla kayıt kabul 

edilmeyecektir. 

   

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR 

— Ön kayıt yaptıran adaylar, sınava girecekleri salonları 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 

13.00’den itibaren Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binası önünde ilan edilecek olan 

listelerden öğrenebilirler. 

 

— İlan edilen programa göre adayların belirtilen saatte ve salonda hazır bulunmaları gerekir. 

Adayların sınava giriş belgelerini ve fotoğraflı kimlik kartlarını (Nüfus cüzdanı, pasaport, 

sürücü belgesi, vb.) yanlarında getirmeleri ve görevlilere göstermeleri zorunludur. 

 

— Fotoğraflı özel kimlik kartı olmayan veya kimlik kartından kuşku duyulan (yıpranma, 

silinme, fotoğrafın adaya benzememesi vb.) adaylar sınava alınmayacaktır. 
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SINAV TAKVİMİ : 

27 Ağustos 2019- Salı 

I. Aşama Sınavı  

 Desen Sınavı 

      Saat: 10.00 -12.00 (Sabah) 

      Saat:  13.00-15.00 (Öğleden Sonra) 

28 Ağustos 2019 Çarşamba I. Aşama Desen Sınavı Değerlendirme ve Sonuç İlanı 

29 Ağustos 2019 Perşembe 

II. Aşama Sınavı  

 Çizim ve Kompozisyon Sınavı 

Saat: 10.00 -11.30 

02 Eylül 2019 Pazartesi 
 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının İlan 

Edilmesi 

 

Not: Başvuru sayısına göre yukarıda belirtilen sınav saat ve gruplarında değişiklik yapılabilir. 

 

 I. AŞAMA : DESEN SINAVI: 

Desen Sınavı: Bu sınavda adayın, görme becerisi, algılama düzeyi ve doğru çizebilme 

yeteneği ölçülür. 

 Bu sınav tek bölümden oluşan bir sınavdır ve 100 tam puan üzerinden değerlendirme 

yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden, 50 ve üstü alan adaylar II. Aşama sınavına 

girmeye hak kazanırlar. 

 

 II. AŞAMA : ÇİZİM ve KOMPOZİSYON SINAVI: 

Çizim ve kompozisyon sınavında adaylardan, verilecek problem bağlamında sınav 

salonunda içerisinde nesneler ve/veya modellerin bulunduğu bir mekândan çizgi, leke, 

doku vb. gibi sanatsal elemanlarla bir kompozisyon oluşturmaları istenir. 

 

 DEĞERLENDİRME: 
I. ve II. Aşama sınav puanları toplamının % 50’si  Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP) 

oluşturur.  Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puanları açıklandıktan sonra Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınacak Orta Öğretim Başarı Puanları 

(OBP), ÖSYM tarafından 2019 YKS kılavuzunda açıklanan formülasyona tabi tutularak 

yerleştirmeye esas olan puanları hesaplanır. Hesaplama sonunda adaylar en yüksek 

Yerleştirme Puanı’ndan başlamak üzere sıralanacak ve ilk 45 (kırk beş) aday asıl, sonraki 

45 (kırk beş) aday yedek olarak belirlenecektir.  

 

 KESİN KAYITLAR 

      Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıt tarihi, Özel Yetenek Sınav Sonucu 

ile birlikte ilan edilecektir. Kesin kayıtlarını belirtilen süre içerisinde yaptırmayan asıl 

adayların yerine yedek adaylar kayıt hakkı kazanır.  

Yedek Adaylar: Mesai saatleri içerisinde kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar yedek 

aday kayıt yaptırmaya hak kazanır. Belirtilecek olan tarihin mesai saati bitiminden 

(Saat:16.45) sonra birinci sıradan başlamak üzere yedek adaylar;  kayıt sıralarını Ç.Ü. 

Rektörlük Öğrenci İşlerinden kendileri takip edeceklerdir.  

 Bu konuda sorumluluk aday öğrenciye aittir. 

 ADAYLARDAN SINAV İÇİN İSTENEN MALZEMELER 

 Bir (1) Adet 50x70 cm. boyutlarında duralit-kontrplak- mukavva v.b. sert altlık.   

 Kurşun kalem, silgi, açacak, kıskaç.  


