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DİYARBAKIR–2022



 

 

 

2022–2023 Eğitim-Öğretim yılı için Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.  

Alınacak öğrenci sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı: 50 kişi 

 

1. Sınav başvuru koşulları 

1.1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olmak, 

1.2. Lise veya dengi okullar veya Açıköğretim lisesinden 2021–2022 öğretim yılı veya daha önce mezun 

durumda olmak, 

1.3. 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girmiş olmak, 

1.4. Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru 

yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 

1.5. 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)) TYT puanı 

100 ve üzerinde olanlar durumlarını, ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul 

edilir ve engelli adaylardan da Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek 

puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) gerekir. 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. Yetenek sınavında engelli adaylar için 

mevcut kontenjanın %10’u ayrılmıştır (8 Şubat 2018, Yüksek Öğretim Kurumu, 

https://engelsiz.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/kontenjan- mujdesi.aspx).  
 

1.6. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında 

sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak 

isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022 YKS 

başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

 

2. Başvuru İşlemleri  
2.1. Başvurular online olarak 18-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından ilan edilecek web adresinden yapılacaktır. Başvuru esnasında aşağıda sıralanan belgelerin 

taratılıp, başvuru yapılacak cihaza (bilgisayar, tablet, telefon vs.) yüklenmesi gerekir.  

      2.1.1 Mezuniyet belgesinin aslı ve ön kayıt bürosunda çekilmiş bir adet fotokopisi (Aslı, fotokopisi ile 

karşılaştırılıp kaşelendikten sonra adaya iade edilecektir). 

2.1.2. 2022-YKS-TYT Sonuç Belgesi  

2.1.3. 1 Adet fotoğraf (300 DPI çözünürlükte) 

2.1.4. Adaylar 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, merkezi veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim 

kurumuna yerleşip yerleşmediklerini yazılı olarak beyan etmek zorundadırlar. Aksi takdirde 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işleme 

konulmayacaktır. 

 

2.2. Online başvuru işleminden sonra aday, sistemden başvuru formunu iki nüsha olarak alacak, bir 

nüshasını özel yetenek sınavı esnasında ilgili görevlilere teslim edecek, bir nüshası da kendisinde 

kalacaktır. Başvuru formunu sistemden alamayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

 

Not: Gerçeğe aykırı / hatalı beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık bulunan veya tahrifat yapıldığı 

anlaşılanlar, Yetenek Sınavını kazansalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır. 

 

3. Özel Yetenek Sınavının Yapılması 
3.1. Sınav Yürütme Komisyonu: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca 

seçilmiş biri başkan beş üyeden oluşmaktadır. Bu komisyon Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş 
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Öğretmenliği Ana Bilim Dalı için yapılacak özel yetenek sınavının yapılışı, uygulanışı, değerlendirmesi 

yönteminin ve hesaplama sisteminin belirlenmesi ve sınav kılavuzunun hazırlanması ile görevlidir. 

3.2. Özel Yetenek Sınav Yeri ve Tarihi: Sınav 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Dicle Üniversitesi Ziya 

Gökalp Eğitim Fakültesi Kampus/DİYARBAKIR adresinde yapılacaktır. 

3.3. Başvuru süresi sona erdikten sonra, komisyon ön kayıt formu toplama dosyasındaki ön kayıt formlarını 

kullanarak, adayların hangi sınıflarda sınava gireceğini rasgele seçim yöntemi ile belirleyecektir. 24 

Ağustos 2022 tarihinde saat 09.00’da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Binası girişinde 

toplu olarak ilan edilecek liste ile adaylar hangi salonda sınava gireceklerini öğrenebileceklerdir. 

3.3. Engelli Adaylar için Özel Yetenek Sınavı’nda “Engelli Bireylere Yönelik Sınav 

Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair 

Yönetmelik” inin 6. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “...ÖSYM tarafından yapılan 

yükseköğretime giriş sınavları ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel 

yetenek sınavlarında ise bu süre sınavın toplam süresinin %15’inden az olmamak 

üzere sınavı yapan kurum tarafından belirlenir.” ifadesine istinaden sınav süresi yüzon 

(110) dakika olarak uygulanacaktır (8 Mart 2022, Yüksek Öğretim Kurulu, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220308- 13.htm).  
 

4. Adayların sınava gelirken dikkat etmeleri gereken hususlar 

4.1. Sınav 24 Ağustos 2022 tarihinde tek oturum halinde, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 

Kampus/Diyarbakır adresindeki binasında yapılacaktır. Oturumun birinci kısmı (Canlı Modelden 

Desen Çalışması) saat 09.30’da başlayıp saat 11.00’de bitecek, ikinci kısmı ara verilmeden (İmgesel 

Tasarım Çalışması) saat 11.00’de başlayıp saat 12.30’da sona erecektir. Engelli adaylar için ise; Canlı 

Modelden Desen sınavı saat 09:30’da başlayıp 11:20’de bitecek, İmgesel Tasarım ise 11:20’de başlayıp 

13:10’da bitecektir. 

4.2. Aday öğrenciler sınava gelirken; ön kayıt başvuru formlarını ve özel kimlik belgelerini (Nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Ön kayıt başvuru 

formunu veya özel kimlik belgesini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaklardır. 

4.3. Adayların sınav günü sınavın başlangıç saatinden en az bir saat önce sınav binasında bulunmaları 

gerekmektedir.  

4.4. Adayların aşağıdaki malzemeleri mutlaka yanlarında getirmeleri gerekmektedir.   

a) Kıskaç 

b) Resim kalemi (Kara kalem) 

c) Kalem açacağı ve silgi 

d) Tükenmez kalem 

4.5. Adayların sınav salonu, sınav günü saat 09.00’da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 

Kampus/Diyarbakır’daki binasının girişinde ilan edilecektir. Adayların sınavın başlama saatinden önce 

sınav salonunu mutlaka öğrenmeleri gerekmektedir. 

4.6. Adaylar yanlarında resim kâğıdı, duralit, resim çantası ve maket bıçağı getirmeyecektir. Gerekli 

resim kâğıtları ve duralit Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığınca verilecektir. 

Dışarıdan getirilen resim kâğıtlarının ve resim çantalarının sınav salonuna alınmasına izin 

verilmeyecektir. 

4.7. Sınav salonuna niteliği ne olursa olsun cep telefonuyla girilmeyecektir.   

4.8. Sınav salonuna renkli kalem veya boya alınmayacaktır.  

4.9. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 15 dakika içinde sınava gelen adaylar; ancak Sınav Yürütme 

Komisyonu Başkanı uygun gördüğü takdirde sınava alınabilirler. Sınava geç kalan adaylar sınava 

alınsalar dahi bu adaylara geç kaldıkları için ek süre verilmez. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 15 

dakikadan sonra gelen adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır.  

 

5. Sınav esnasında adayların dikkat etmesi gereken hususlar: Sınav esnasında aşağıdaki kurallara 

mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında gerekli 

yasal işlemler yapılacaktır. 

5.1. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde adaylar sınav salonunu terk edemezler. 

5.2. Adaylar salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar, oturtuldukları yeri 

değiştiremezler, yerlerinden kalkamazlar, koridora çıkamazlar ve salonda bulunan diğer adayların sınav 

kâğıtlarına bakamazlar. Tuvalet ihtiyacı için bile olsa sınav süresince adaylar salondan 

çıkamayacaklardır.   

5.3. Sınav salonunda herhangi bir şey yemek, sigara içmek, salon görevlileri ile tartışmak yasaktır. 
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5.4. Her ne gerekçe ile olursa olsun, sınav ortamını huzursuz edici davranışlarda bulunan adaylar güvenlik 

görevlileri vasıtasıyla sınav binasından çıkartılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

5.5. Adaylar; sınav esnasında verilecek olan resim kâğıtlarını katlamayacak ve sınav başlar başlamaz sağ üst 

köşesine tükenmez kalem ile okunaklı olarak aday numaralarını, ad ve soyadlarını yazdıktan sonra 

imza atacaklardır. Salon başkanı aday numaralarını, ad ve soyadların doğru yazılıp yazılmadığını 

kontrol edecek, sınav kâğıtlarının bu kısmını sınavın bitimine 10 dakika kala mühürleyerek bantla 

kapatacaktır. Sınav kâğıdının bu kısmı; sınava giren tüm adayların kâğıtları Özel Yetenek Sınav jürisi 

tarafından değerlendirilip tutanakla imza altına alınmadan hiç kimse tarafından açılmayacaktır. 

 

6. Sınavın Kapsamı: Sınav, canlı modelden desen çalışması ve imgesel tasarım çalışması olmak üzere iki 

basamaktan oluşmaktadır. Her iki basamak da kara kalem çalışması olarak yapılacağından adayların renkli 

kalem veya boya getirmemeleri gerekmektedir. 

6.1. Canlı Modelden Desen Çalışması: Sınavın bu bölümü 24 Ağustos 2022 günü saat 09.30’da 

başlayacaktır. Adaylar, canlı bir modelin desenini Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 

Dekanlığınca verilecek 50x70cm’lik resim kâğıdının bu sınav için ayrılmış olan yarısına (35x50cm) 

çizeceklerdir. Çalışma, modelin dinlenme için kullanacağı süre dâhil olmak üzere 90 dakika sürecektir. 

İlk 45 dakika sonrasında modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir. Bu süre içinde adaylar 

yerlerinden kalkmayacak ve birbirlerinin çalışmaları ile ilgilenmeyecektir. 

6.2. İmgesel Tasarım Çalışması: Sınavın bu bölümü 24 Ağustos 2022 günü saat 11.00’de başlayacaktır. 

Adaylar, yine aynı salonda, sınavın imgesel tasarım çalışması bölümüne alınacaktır. Dicle Üniversitesi 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığınca verilecek 50x70cm’lik resim kağıdının bu sınav için 

ayrılmış olan yarısına (35x50 cm) kendilerine verilecek bir konuyu, hayali olarak kurşun kalem 

kullanarak çizeceklerdir. Bu çalışma için de adaylara 90 dakika süre verilecektir.  

 

7. Sınav Sorularının Hazırlanması ve Belirlenmesi 
7.1. Sınav Jürisi; Sınav Yürütme Komisyonu tarafından oluşturulacaktır. Sınav Jürisi 24 Ağustos 2022 günü 

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığında saat 08.30’da sınav sorularının 

hazırlanması ve seçimi için toplanacaklardır. Sınav Jüri üyelerinden birinin veya sınav yürütme 

komisyon başkanının herhangi bir nedenle toplantıya gelmemesi durumunda, fakülte dekanı gelen 

üyelerin de görüşünü alarak gelmeyen kişinin yerine uygun birini atama yetkisine sahiptir. 

7.2. Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım Çalışması sorularının belirlenmesi: Sınav 

jürisi 24 Ağustos 2022 günü saat 08.30’da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 

Dekanlığında toplanacak ve her iki konuda birer soru üzerinde anlaşacaklardır. Bu sorular sınavda 

sorulacaktır. 

 

8. Sınav kâğıtlarının Değerlendirilmesi 
  Sınav kâğıtları Dekan ve Sınav Jürisi tarafından teslim alındıktan sonra, Sınav Jürisi bu kâğıtları 100 

puan üzerinden değerlendirecektir. Bundan sonra değerlendirilen kâğıtların kapalı olan tarafları 

açılacaktır.  

 

9. Yerleştirme  
9.1. Yerleştirmede kullanılacak puanlar ve tanımları: 

9.1.1. Canlı Modelden Desen Çalışması Puanı (CMDÇP): Jüri üyelerinin adayın Canlı Modelden 

Desen Çalışması kâğıdına verdikleri ortak puandır. 

9.1.2. İmgesel Tasarım Çalışma Puanı (İTÇP): Jüri üyelerinin adayın İmgesel Tasarım Çalışması 

kâğıdına verdikleri ortak puandır. 

9.1.3. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 

 

ÖYSP= 0.4x(CMDÇP)+0.6x(İTÇP) 

                        

9.1.4. ÖYS puanları en az 60 olan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

 

9.1.5. YKS Puanı: Adayın 2022 YKS’deki TYT puanıdır. 

 

9.1.6. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP); Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı 

Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2022-YKS sonuçları açıklandıktan sonra 

edinebileceklerdir.  
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9.2. Adayların aldıkları Özel Yetenek Sınavı puanı ham puan olarak adlandırılır ve ÖSYM 

kılavuzunda yer verilen yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç 

puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınır (2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

Kılavuzu, sayfa 34, 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf). 

 

 Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)  

 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)  

 2022-TYT Puanı (TYT-P) 
 

9.3. Özel Yetenek Sınavı ile Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne yerleştirmeye esas olan 

“Yerleştirme Puanı (YP)” aşağıda gösterilen formüle göre hesaplanır (2022 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, sayfa 34, 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf). 
 

 YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

 

* Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış 

adaylar da isterlerse özel yetenek sınavına başvurabilirler.   
 

 

9.4. 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2022-YKS-TYT puanları ile bu yükseköğretim 

programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu 

işlem, 2021-YKS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim 

Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak gerçekleştirilecektir. 
 

10. Sınav sonucu, YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere 50’si ASİL 30’u   

YEDEK adaydan oluşan bir liste halinde ilan edilecektir. 
 

11. Kesin Kayıt 

 Kesin kayıt için gerekli belgeler, kazanan adayların listesi ilan edildiğinde ayrıca bildirilecektir. 

 

12. Önemli 

12.1. Adayın 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Özel Yetenek Sınavında başarılı olması, her şeyden önce bu 

sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uyması ile yakından ilgilidir. Bu nedenle adayın kılavuzu 

dikkatle okuması ve başvuru belgesi formlarını doğru ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. 

12.2. Sınav günü ve saatinde kendisine gösterilen yerde bulunmayan adaylar “her ne sebeple olursa olsun” 

sınava alınmayacaktır. 

 

Not: Sınava ilişkin her türlü itiraz sınav sonuçlarının ilan edildiği günün ertesi iş günü mesai bitimine kadar, 

Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılacaktır. Aksi halde yapılan itirazlar dikkate 

alınmayacaktır.   
 

 

 

 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf

