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Harran Üniversitesi 

                                                               Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 

"Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı"na 

2021 - 2022 Eğitim-Öğretim Yılı için 

“Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. 

 

Bu kılavuz; sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile 

ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Bütün adayların başvuru işlemleri www.harran.edu.tr  

adresinden online olarak yapılacaktır. 

 

BAŞVURU TARİHİ 

16-20 Ağustos 2021 

 

BAŞVURU YERİ  

www.harran.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. 

 

SINAV TARİHİ 

01-02 Eylül 2021 

SINAV YERİ  

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 Osmanbey Kampüsü 

Şanlıurfa 

 

“Başarılar dileriz" 
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 

 

Adayların Dikkatine; 

Sınav, Covid 19 salgını nedeniyle adayların, aday yakınlarının ve sınav komisyonunda yer alan 

görevlilerin salgından etkilenmemeleri için gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecektir. Adayların 

oturma düzenleri en az bir buçuk metre mesafeyle oluşturulacaktır. Sınav alanına girişlerde adayların 

HES kodu kontrolü yapılacak ve maskesiz girişlere izin verilmeyecektir. Aday yakınlarının sınav yerine 

uzak mesafede olmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları gerekmektedir. Covid 19 tanısı konulmuş 

adaylar, gerekli önlemlerin alındığı başka bir alanda sınava alınacaktır. İçinde bulunduğumuz küresel 

salgın döneminde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sınav süresince belirtilen kurallara 

uyulması şarttır. 

GENEL BİLGİLER 

HRÜ Eğitim Fakültesi (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı) "Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programı" adıyla dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Lisans Programı, “Genel 

Kültür”, “Alan Bilgisi” ve “Öğretmenlik Meslek Bilgisi” derslerinden oluşmaktadır. Alan dersleri, Resim-

İş Öğretmenliği için gerekli olan bilim ve sanat müfredatını içermektedir. 

Lisans Programının amacı, üniversitemizin ve Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, çoklu 

zeka kuramını ve aktif eğitim yöntemini esas alan, öğrenci merkezli ve bilgisayar destekli eğitim-

öğretim çalışmalarıyla, ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli Resim-İş Öğretmenlerini (Görsel Sanatlar 

Öğretmenlerini) yetiştirmektir. 

Lisans Programından mezun olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel İlkokul ve 

Ortaokullarda "Görsel Sanatlar Öğretmeni", Ortaöğretim Kurumlarında ise "Resim Öğretmeni" 

kadrosuyla görev alabileceklerdir. 

Ayrıca özel sektörün gereksinim duyduğu grafik tasarımcı, web tasarımcı, illüstratör, animatör ve sanat 

danışmanı olarak istihdam edilebilecekleri gibi, günümüzde yaygın olan etüt merkezleri vb. eğitim 

ortamlarında da görev yapabilecekler, isterlerse serbest sanatçı olarak da çalışabileceklerdir. 

Anabilim Dalımız, Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı ve Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her türlü bilgi 

ve duyuruya http://www.harran.edu.tr sitemizden veya 0 (414) 318 15 06 numaralı telefondan 

ulaşabilirsiniz. 
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KONTENJAN 

2021 - 2022 eğitim-öğretim yılında Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, "Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı’na 50 öğrenci kabul edilecektir. 

Kabul edilecek öğrenci sayısı ÖSYM tarafından belirlenmiştir. 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Resim – İş Öğretmenliği Lisans Programına 5 engelli öğrenci kabul 

edilecektir.  

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ  

 Başvurular 16-20 Ağustos 2021 günlerinde www.harran.edu.tr adresinden online olarak 

yapılacaktır. Online yapılan başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Adaylar, sınava 

girerken, "Sınav Giriş Belgesi"ni online olarak yazdıracaktır ve ikinci bir kimlik belgesini de (nüfus 

cüzdanı veya süresi geçmemiş pasaport) göstermek zorundadır. Aksi hallerde aday sınava alınmaz. 

Adayların online başvuru sisteminde belirtilen tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmaları şarttır. 

Adayların online başvuru sistemindeki bilgilerinin eksik olması durumunda ise başvuruları geçersiz 

sayılacaktır.   

SINAV YERİ VE TARİHİ 

 Sınav, 01-02 Eylül 2021 Çarşamba ve Perşembe günü, Osmanbey Kampüsünde, Harran 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, saat 09.00'da başlayacaktır. Adayların sınavdan 30 dakika önce sınav 

yerinde bulunmaları gerekmektedir. Sınavın 01 Eylül 2021 Çarşamba günü tamamlanması 

öngörülmektedir. Ancak, katılan aday sayısının tahmin edilenden fazla olması durumunda 02 Eylül 

2021 Perşembe günü saat 09.00'da sınava devam edilecektir. Engelli Adayların sınavı için de aynı 

tarihler geçerlidir. Fakat değerlendirmeleri diğer adaylardan ayrı yapılacaktır. 

ADAY KABUL ŞARTLARI 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının özel yetenek 

sınavına; resim alanlarından ve alan dışından mezun olan tüm adaylar için 2021-Y-TYT de en düşük 

800.000'inci başarı sırasına sahip olma1" şartını sağlayan (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası 

dikkate alınır) T.C. ve K.K.T.C.  vatandaşları başvurabilir.  

2020-TYT puanı 170 ve üzeri olan adaylar, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmemiş olmak 
şartıyla 2021 Özel Yetenek Sınavına başvuruda bulunabilirler. Ancak 2021-YKS başvurularını yapmış 
olmaları ve 2021 Özel Yetenek Sınavı başvuru süresi içinde Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanmış 
olması gerekmektedir. 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı 2021-2022 Eğitim- Öğretim Özel Yetenek Sınavına 

Başvuracak Engelli Adayların; 

Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (MentalRetardasyon) ile “yaygın gelişimsel 

bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları, Aspergersendromu, RETT sendromu, dezintegratif 

bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık 

 
1 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS, 2021: syf. 34-35) Kılavuzu 
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kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla Y-TYT'de en düşük 800.000'inci başarı sırasına sahip olanlar 

(Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır), özel yetenek sınavlarına kabul edilir. 

Gerekli şartları sağlayan engelli adaylar, sınava başvurmaları halinde Y-TYT puanı değerlendirmeye 

alınmadan, YKS kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan, sadece özel yetenek sınavı başarı 

puanlarına göre engelli kontenjanından değerlendirme yapılacaktır. 

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmemiş olmak 

şartıyla 2021 Özel Yetenek Sınavına başvuruda bulunabilirler. Ancak 2021-YKS başvurularını yapmış 

olmaları ve 2021 Özel Yetenek Sınavı başvuru süresi içinde Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanmış 

olması gerekmektedir. “TYT puanının sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmak” (YÖK 

11.08.2021 tarih ve 51813 sayılı yazısı) üzere başvuru yapılabilmektedir. 

 Adayların Özel Yetenek Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir. Engelli adaylar, 

sınavda gösterecekleri başarı düzeylerine göre en yüksek puan alan adaydan en az puan alan adaya 

doğru sıralanacaktır. Toplam kontenjanın %10’u engelli öğrenciler için ayrılacak ve %10 ASIL, %10 

YEDEK olmak üzere sayı belirlenecektir. 

ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASI 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı özel yetenek sınavı tek aşamadan oluşmaktadır. 

 a) Tek oturumda gerçekleşecek olan bu sınavda, “canlı modelden desen” ve “imgesel tasarım” 

yapılacaktır.  

b) Canlı modelden desen için 90 dakika verilecektir. Modelin dinlenmesi için 30 dakikada bir 5 dakika 

ara verilecektir. Sınav, aralar dahil toplam 100 dakika sürecektir. 

 c) İki sınav arasında 10 dakika ara verilecek, bu sırada adaylar salondan ayrılmayacaktır. Salondan 

ayrılan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  

d) İmgesel tasarım için 90 dakika süre verilecektir.  

e) Çizimler üniversite tarafından hazırlanan 50cm x 70cm ölçüsünde bir sınav kağıdının ikiye katlanması 

ile elde edilen ve 35cm x 50cm + 35cm x 50 cm ölçülerinde birleşik iki çizim alanı oluşturan sınav 

komisyonunca dağıtılacak olan mühürlü sınav kâğıtlarına uygulanacaktır.  

f) Her iki çalışmanın karşılaştırmalı ortak değerlendirilmesi ile oluşan 100 üzerinden alınacak tek puan 

öğrencinin özel yetenek sınav puanını oluşturacaktır (ÖYSP).  

g) Sınavda 50 puanın altında not alan adaylar, hesaplama puanına dahil edilmeyerek eleneceklerdir. 50 

ve üzeri puan alan adayların ÖYSP puanı, "Yerleştirme Puanlarının hesaplanması" bölümünde belirtilen 

hesaplama formülüne yerleştirilerek, adayların sıralaması yapılacaktır. Sıralamada ilk 50’ye giren 

adaylar, asıl listeden sınavı kazanmış olur. Adayların başarı durumu göz önünde bulundurulduğunda, 

sıralamada asıl listeden sonraki 50 kişi ise yedek listeyi oluşturur. 

SINAVDA KULLANMAK AMACIYLA ADAYLARIN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN MALZEMELER 

·Kurşun kalem (resim yapmaya uygun) 

·Yumuşak silgi 
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·50 cm x 35 cm ebadında 4 mm kalınlığında duralit veya mukavva altlık 

·Kağıdı tutturmak için klips  

Sınavda kullanılacak kağıtlar mühürlü olarak, sınav başlangıcında sınav komisyonunca dağıtılacaktır.  

Dağıtılan kağıtlarda adayların isimlerini yazdıkları alanın üstü kapatılarak bantlanacak ve jüri 

değerlendirme esnasında dahi açılmayacaktır. 

YERLEŞTİRME PUANLARININ HESAPLANMASI 

Özel Yetenek Sınavı ile seçme yöntemine göre yerleştirme puanlarının hesaplanması: 

1. Yerleştirmeye esas olan puan, 

a) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, AOBP-EA puan türlerinin en yükseği) 

b) 2020 veya 2021-TYT Puanı (TYT-P)     

2. 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 hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır: 

ÖYSP Puan                 ÖYSP'lerin Toplamı 
Dağılımının = 
Ortalaması                      Aday Sayısı 

 

 
 
                                                                                        ÖYSP'lerin 
                                          ÖSYP'lerin                   Toplamının 
                                          Karelerinin                Karesi 
                                          Toplamı          
ÖYSP Puanı                                                           Aday Sayısı 
Dağılımının  
Standart        =                          Aday Sayısı-1 
Sapması 

 
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart 
Puanı hesaplanacaktır.  

 
 
 
                
                                                                              Adayın          ÖYSP Puan 
                                                                              ÖYSP             Dağılımının 
                                                                              Puanı            Ortalaması 
ÖYSP Standart  
Puanı (ÖYSP -SP) = 10   x                                                                                                                 + 50 
                                                                            ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması 
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Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 
50, standart sapması 10'dur. 
 
3. Yerleştirmeye esas olacak olan 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)+(0,03xOBP) 
 
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 
YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT) 
 
4. 2020-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu 
kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, 
açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2020-ÖSYS'de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek 
yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural 
uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 
 
5. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı 
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 
 
6. Kesin kayıtlardan sonra kontenjanlar dolmadığı takdirde yedek listesinde bulunan ve dilekçe ile 
başvuran adaylar yedek listesindeki başarı sırasına göre boş kalan kontenjanlara yerleştirilecektir. 
 
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYITLAR 
 
 1. Altıncı bölümde açıklanan puanlama sistemine göre sıralanan adaylardan ilk 50 kişi asıl 

olarak kayıt hakkı kazanacaktır. Sıralamada ilk 50 kişiyi takip eden 50 kişi de yedek aday olarak 

belirlenecektir. 50 kişilik asıl kontenjan, sınava giren aday öğrenci sayısına veya başarı durumuna 

göre azalma gösterebilir. 

 
2.Engelli adaylar, sınavda gösterecekleri başarı düzeylerine göre en yüksek puan alan adaydan 

en az puan alan adaya doğru sıralanacak ve toplam kontenjanın %10’u ASIL,%10’uyedek olmak üzere 
belirlenecektir. 
 

3. Sınav sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından HRÜ Eğitim Fakültesi ilan panosunda ve 
http://www.harran.edu.tr/duyurular internet adresinde sınavın bittiği aynı gün içerisinde ilan 
edilecektir. (Aday sayısının çokluğuna bağlı olarak ilan süresi uzayabilir).  
 

4. Fakülteye kesin kayıtlar, asıl adaylar için 06-07 Eylül 2021, yedek adaylar için 09 Eylül 2021 
tarihinde yapılacaktır.  

 
İTİRAZLAR 
 Sınav sonuçlarına itirazların (YP puanlarına), sonuçların ilan edildiği günün ertesi günü mesai 
bitimine kadar, sınav komisyonuna yazılı olarak yapılması gerekir. İtiraz eden adayların sınav 
sonuçlarının incelenmesi için 100 TL itiraz ücretini Ziraat Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesinde IBAN: 
TR 880001000253453868125001nolu Harran Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı hesabına Resim-İş 

http://www.harran.edu.tr/duyurular
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açıklamalı olarak yatırmaları ve banka dekontunu yazılı müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. 
Süresi içinde yapılmayan itirazlara ilişkin dilekçeler dikkate alınmaz. Yapılan inceleme sonucunda 
itirazda bulunan aday haklı bulunduğu takdirde yatırmış olduğu ücret iade edilir. 
 
YEDEK LİSTELERİN OLUŞUMU VE KAYIT İŞLEMİ 

2021-2022 Akademik yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Lisans 
Programına, ön kayıt ve özel yetenek sınavı sistemi ile kesin kayıt hakkını kazandığı halde kayıt 
yaptırmayan adaylardan dolayı kontenjan açığı oluştuğunda, yedek listeden alınacak öğrencilerin 
aşağıda verilen bilgileri dikkate almaları gerekmektedir. 
 
1. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 06-07 Eylül 2021 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde 
yapılacaktır. 
 
2. Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kontenjan açığı kaldığı takdirde, yedek kayıt duyurusu 
09 Eylül 2021 tarihinde mesai bitiminde ilan edilecektir. Yedek listede bulunan tüm adaylar eksik 
kontenjandan yararlanmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 10 Eylül 2021 tarihinde mesai saatleri 
içinde başvuruda bulunabilecektir. Yedek listede bulunan ve dilekçe ile başvuran adayların listesi 13 
Eylül 2021 tarihinde mesai bitiminde ilan edilecektir. İlgili yedek adayların 14 Eylül 2020 tarihinde 
mesai saatleri içinde kesin kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Bu işlemler ile ilgili tüm duyurular 
www.harran.edu.tr web sitesi duyurular bölümünde ilan edilecektir. 
 
3. Asıl listeden kazananlardan yukarıda belirtilen kayıt günlerinde kesin kayıt yaptırmayanlar ve yedek 
listeden kazananlardan dilekçe ile müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler. HRÜ Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığınca belirtilen tarihte müracaat eden yedeklerden puan sıralamasına göre kayıt hakkı 
kazanan yedekler de kayıt yaptırmazsa kontenjan açığı kalsa bile yeni liste ilan edilmeyecektir.  
  
4. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak 
gönderilmeyecektir. 
  
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Kesin kayıtlar, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Osmanbey Yerleşkesinde yapılacaktır. 
 
1-  Adayın 2020 veya 2021 TYT Sonuç Belgesi, 
 
2-  Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Lise Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi'nin 
aslı. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz) 
 
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Resmi onaylı) (Adaylar, fotoğraflı nüfus cüzdanının aslını ve fotokopisini 
birlikte getireceklerdir. Bu belgenin fotokopisi kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir.  
 
4-  Vesikalık fotoğraf (12 adet, 4.5 cm x 6 cm boyutlarında, adaya ait fotoğraf, son 6 ay içinde, adayı 
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır) 
 
5- 2001 ve öncesi doğumlu erkek adayların bağlı bulunduğu askerlik şubelerinden askerlikle ilgili 
kayıtlarında sakınca olmadığına dair belge getirmeleri gerekmektedir. 
 
Kesin kayıtlar, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına şahsen müracaat edilerek yapılacaktır. 
Kayıt yaptıran adayların kaydını sildirmesi halinde lise diploması ve fotoğraf dışındaki evrakları iade 
edilmeyecektir. 
  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
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 Sınavlar, Dekan veya görevlendireceği bir Dekan Yardımcısı sorumluluğunda Resim-İş Eğitimi 
Anabilim dalı Başkanı'nın teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulan jüri üyeleri ve 
gözetmenler tarafından yapılır. Jürinin sınav kurallarını ve değerlendirme esaslarını değiştirme hakkı, 
açıklama yapmak koşulu ile saklıdır. 
 Sınav süresince sınav salonunda, cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları bulundurmak 
yasaktır. Kılavuzda belirtilmeyen konularda karar vermeye ve gerekli olduğu durumlarda programda 
değişiklik yapmaya "Harran Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu" yetkilidir. 
 
İLETİŞİM 

Harran Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekanlığı 
Osmanbey Yerleşkesi 
63190 Şanlıurfa 
Öğrenci İşleri: (0414) 318 15 06 

Faks: (0414) 318 36 46 


