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NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ  

GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ  

RESĠM-Ġġ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI 

2017-RESĠM ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI 
 

A-GENEL ESASLAR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına 2017-2018 Eğitim-

Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı ile 45 öğrenci alınacaktır.  

Sınava başvurabilmek için adayların 2017 YGS puanlarının herhangi 

birinden en az 220 puan almaları gerekmektedir. Engelli öğrenciler için engelli 

olduklarını belgelemek kaydıyla YGS puanlarının en az birinin 100’ün üzerinde 

olması gerekmektedir. Başvurular 12-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında online 

olarak https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden 

yapılacaktır. 

 

Sınavlar aĢağıdaki esaslara göre yürütülecek ve neticelendirilecektir. 

A1- Sınav bütün öğrenciler için tek oturum iki aşama halinde aynı anda Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi A blokta yapılacaktır. 

Her bir aşamanın sınav süresi 90 dakikadır. I. Aşama sınavında her 30 

dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir. 
I. AĢama:  25 Temmuz 2017 Salı günü Canlı Modelden  Desen (Karakalem)   

Saat: 10.00’da 
II.AĢama: 25 Temmuz 2017 Salı günü Ġmgesel Tasarım (Karakalem)  

Saat:   11.55’de başlayacaktır. 

Sınavlar tek oturum halinde yapılacağından birinci ve ikinci aşama sınavları 

arasında 15 dakika ihtiyaç ve dinlenme arası verilecektir. 

A2- Adayların hangi salonlarda sınava gireceği 21 Temmuz 2017 Cuma günü 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi A Blok 

giriş kapısında ilan edilecektir. Bu ilan aynı zamanda Fakültemiz web 

sayfasında da yer alacaktır. 

A3- Adaylar sınava gireceği salonun dışında  bir salonda sınava alınmayacaktır.  

A4- Adaylar sınavda jürinin belirleyeceği herhangi bir konuyu I. Aşamada Canlı 

Modelden Desen (Karakalem), II. Aşamada İmgesel Tasarım (Karakalem) 

olarak kendilerine verilen resim kâğıdına (35x50 cm) çizeceklerdir. 

A5- Adayların sınav kâğıtlarındaki ad ve soyadı yazılı olan kısım sınav sonuna 

kadar kesin olarak açık kalacaktır. Sınav bitiminde salon görevlilerinin 

gözetiminde kapatılacaktır.  

A6- Kimlik bilgilerinizin yazılı olduğu sınav kâğıdınız size verilecektir. Verilen 

sınav kâğıdının size ait olup olmadığını sınav başlamadan önce kontrol ediniz. 

A7- Adayların sınav sırasında ve ara (ihtiyaç-dinlenme) süresinde başka adayların 

çalışmalarına müdahalede bulunması, yorum yapması yasaktır. 

A8- Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde 

görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, 

her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı 

https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx


 

 2 

davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri 

tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

A9- Sınavda kesinlikle cep telefonu bulundurulmayacaktır. Sınav sırasında cep 

telefonu yanında olanların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

A10- II. Aşama İmgesel Tasarım (Karakalem) Sınavı sonunda sınav salonundan 

ayrılmadan önce sınav kâğıdınızı, 2017 Resim Özel Yetenek Sınav BaĢvuru 

Belgesi ve Sınav Sorularını salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 

A11- Sınav kâğıdında adayın kimliğini belirten, kime ait olduğunu hatırlatan 

herhangi bir işaret (yırtma, karalama, imza, katlama vb.) bulunan kâğıtlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

B-  ADAYLARIN, SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN YANLARINDA 
BULUNDURMASI GEREKLİ BELGELER  

B1- 2017 Resim Özel Yetenek Sınav Başvuru Belgesi 

B2- Nüfus Cüzdanı (soğuk damgalı, adayın güncel fotoğrafı ve T.C kimlik 

numarası bulunmalı) veya süresi geçerli Pasaport. Bunların dışındaki sürücü 

belgesi, mesleki kimlik kartları vb. diğer belgeler kabul edilmeyecektir. 

C- SINAVLAR 

Sınavlar Canlı Modelden Desen (Karakalem) ve İmgesel Tasarım (Karakalem) 

olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sınavın birinci aşamasına girmeyen adaylar 

sınavın ikinci aşamasına giremezler. 

 

I. AĢama  :  

Canlı Modelden Desen (Karakalem) ÇalıĢması:  
100 tam puan üzerinden ağırlık % 50  

II. AĢama : 

Ġmgesel Tasarım (Karakalem) ÇalıĢma:  
100 tam puan üzerinden ağırlık % 50 

 

 C1- I. Aşama Canlı Modelden Desen (Karakalem Çalışma)  sınavının % 50’si 

ile II. Aşama İmgesel Tasarım (Karakalem) sınavının % 50’nin toplamı 50 

puanın altında olanlar sıralamaya alınmayacaktır.  

 

C2- YerleĢtirmeye Esas Olan Puan 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  

b) Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) 

 c)   2017-YGS puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü) 

 

C3- Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) Standart Puana Çevrilmesi 

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. 

 
 
 

     ÖYSP Standart 
   Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x       +   50 

  
 

 

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

ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

ÖYSP Puan 
Dağılımının 

Ortalaması 

ÖYSP Puan Dağılımının 

Standart Sapması 

Adayın 
ÖYSP 
Puanı 
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C4- Yerleştirmeye esas olacak puan ( Yerleştirme Puanı  =  YP ) aşağıdaki 

formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

a-  Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibariyla bir mesleğe 

yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya 

öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.) 

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

b-  Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin Resim-İş Öğretmenliği programı 

için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) 

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

 

C5- Engelli adayların (bedensel ve işitme engelli,) YGS Puanları 

değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül 

kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre puanları hesaplanacaktır.  

 

C6- 2016- YGS’ de YGS/LYS Puanı veya Özel yetenek sınavı sonucu ile 

örgün yüksek öğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı 

puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 2016- ÖSYS’de sınavsız 

geçiş hakkı ile ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural 

uygulanmayacaktır. 

 

C7- Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 

konulacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

C8- Online kayıtta eksik ya da yanlış beyan durumunda sınav geçersiz 

sayılacaktır. 

D- ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMALARI 
GEREKEN MALZEMELER 

D1- Resim kalemi (muhtelif numaralarda) 

D2- Yumuşak Silgi 

D3- Kalem açacağı 

D4- Kıskaç 

 

 

E. SINAV SONUÇLARININ ĠLANI 

 

Sınav sonuçları 27 Temmuz 2017 PerĢembe gününe kadar asil ve yedek listeler 

ayrı ayrı olmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi A blok giriş kapılarında ilan edilecektir. Ayrıca müracaat eden bütün 

adaylar puanlarını fakültemiz web sayfasından: 

http://www.konya.edu.tr/fakulteler/ahmetkelesogluegitimfakultesi/ adresinden 

öğrenebilirler.  

Kesinlikle telefonla bilgi verilmeyecektir. 

Sınava giren bütün adaylara baĢarılar dileriz. 

 

 

 

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

http://www.konya.edu.tr/fakulteler/ahmetkelesogluegitimfakultesi/

