T.C
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
BİLGİLENDİRME KILAVUZU
1. Sınav Hakkında Genel Bilgi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümüne 2020 – 2021
eğitim ve öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Bu kılavuz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek
Sınavının yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında izlenecek tüm kural ve hususları açıklamaktadır.
Özel Yetenek Sınavı ile ilgili önemli tarihler ve kontenjan aşağıda Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kontenjanları, Önemli Tarihler ve Saatler
Kontenjan

Bölüm
Resim
Bölümü

36

Engelli
Kontenjanı

4

Genel
Kontenjan

Ön Kayıt

Sınav
Tarihi

Sınav BaşlamaBitiş Saati

40

10-14
Ağustos
2020

19
Ağustos
2020

14:00-16:00

NOT: Engelli kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı genel kontenjana
aktarılacaktır.
2. Ön Kayıt Başvurusu ve Sınava Giriş Koşulları
2.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.2. 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin Temel Yeterlilik Testi
(TYT)’den en az 150 ve üzeri puan almış olmak veya 13/03/2019 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından
dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmak. (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 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme
alınacaktır. (Bkz. 2020 YKS Kılavuzu)
2.3. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental
Reterdasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları
(OSB), Aspenger sendromu, RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanmayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve
üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları,
sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir.
2.4. Ön kayıtlar http://soft.ohu.edu.tr/basvuru/ web sayfası üzerinden yapılır.
3. Adayların Sınav Günü Yanlarında Bulundurulması Gereken Belge ve Sınav
Gereçleri

3.1.

Web sayfası üzerinden alınan özel yetenek sınavı giriş belgesi.

3.2.

Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Geçerli Pasaport veya Geçici Kimlik Belgesi.

3.3.

Kurşunkalem, mavi tükenmez kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç veya mandal,
en az 50x70 cm ebadında mukavva veya duralit (resim altlığı).

3.4.

Bunlar dışında sınav salonuna hiçbir malzeme kabul edilmeyecektir.

3.5. Özel yetenek sınavı giriş belgesi ve geçerli kimliği yanlarında bulundurmayan
adaylar sınav salonuna giremezler.
4. Özel Yetenek Sınavının Yeri ve Uygulanışı
4.1. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavının uygulanacağı yer Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavının Uygulanacağı Yer
Sınav Yeri
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Merkez
Yerleşke / Niğde
(Ön kayıt kontenjanının bina kapasitesinin üzerinde olması halinde
Rektörlük, ek bir bina tahsis edebilir.)
4.2. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2020-2021
Eğitim Öğretim yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı;
ulaşım ve konaklama sırasında oluşabilecek bulaş riskini en aza indirgemek için
tek gün ve tek oturumda yapılmaktadır.
4.3. Fiziksel mesafeye yönelik risk oluşturabileceği düşüncesiyle daha önce yapılan
“Canlı Modelden Desen” oturumu bu yıl yapılmayacak olup, sınav sadece
“İmgesel Tasarım” çalışmasından oluşmaktadır.
4.4. Adayların sınavın başlama saatinden en az 15 dakika önce sınava girecekleri
salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4.5. Adayların salonda oturacakları yerler, sınav salonlarının girişlerinde yer alan
oturma planlarına göre belirlenir. Salon başkanı gerek görürse, ilgili adayın veya
adayların konumunu değiştirebilir.
4.6. Kimlik kontrolleri yapılan ve salonda kendilerine ayrılmış yerlerde oturan
adaylara, sınav sırasında uyulması gereken kurallar yüksek sesle okunarak
duyurulur.
4.7. Adaylara sınav kâğıdı, sınav görevlileri tarafından dağıtılır. Adaylar, sınav
başlamadan önce, sınav kâğıtlarının üst kısmında bulunan alanı: aday no, adsoyad, T.C. Kimlik Numarası, tükenmez kalemle yazıp imzalarlar. Bu alanın
sınav sonuna kadar açık kalması gerekmektedir.
4.8. Sınav komisyonu salonları gezerek kontrol eder ve herhangi bir sorun yoksa sınav
süresinin salon başkanı tarafından başlatılmasını sağlar.

4.9. Adaylar sınavda, sınav komisyonunun belirlediği bir imgesel tasarım konusunu
resmederler. Sınav konusu sınav başlama saatinden hemen önce salon başkanı
tarafından adaylara yazılı olarak teslim edilir.
4.10. Sınavın toplam süresi 120 dakikadır.
4.11. Sınav sona erdiğinde, salon görevlileri tarafından gerek görülürse son kimlik
kontrolü yapıldıktan sonra sınav kağıtları işaretli yerinden katlanarak (adayın
kimlik bilgileri gözükmeyecek şekilde) kapatılır.
4.12. Sınavını tamamlayan adaylar, sınav kâğıtlarını ve sınava giriş belgelerini
görevlilere teslim ederek sınav salonundan ayrılırlar.
4.13. Evraklar salon başkanları tarafından sınav değerlendirme komisyonuna teslim
edilir.
4.14. İlan edilen gün ve saatte sınava girmeyen adaylar (mazeretli olsa bile) sınav
hakkını kaybederler.
5. Sınav Esnasında Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
5.1. Adayların ilk 30 dk. ve son 15 dk. İçinde sınav salonundan çıkış yapmaları
kesinlikle yasaktır. Sınav süresini ihlal eden adayların sınavları geçersiz sayılır.
5.2. Adayların sınavda görevlilerle ve birbirleriyle konuşmaları, birbirlerine herhangi
bir şey alıp vermeleri ve bir başkasının kâğıdına bakmaları kesinlikle yasaktır.
5.3. Sınav salonunda yiyecek - içecek tüketmek (su hariç) yasaktır.
5.4. Adayların sınav salonunda elektronik alet, çağrı cihazı (telefon, telsiz vb.), kesici delici alet (kalem açıcı hariç), sınav koşullarını tehlikeye sokacak herhangi bir
cisim bulundurmaları yasaktır.
5.5. Adayların sınav evrakında; rumuz, yazı vb. işaret, şekil ve simgeler bulunması
halinde sınavı geçersiz sayılır.
5.6. Yukarıdaki hususlara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır.
6. Sınavın Değerlendirilmesi
Sınav evrakları salon görevlileri tarafından teslim alındıktan sonra, sınav jürisi bu
kâğıtları toplam 100 puan üzerinden değerlendirir. Sınav esnasında kapatılan, adayların
kimlik bilgilerini içeren kısım değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açılır. Sınavda 50
puanın altında alan adaylar, sıralamaya ve yerleştirme puanı hesaplamaya dâhil
edilmezler.
7. Kesin Kayıt Tarihleri
Kesin kayıt listesinde yer alan adayların kayıtları, 02 Eylül 2020 tarihinde Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt
Bürosunda 08.00–12.00 ve 13.00–17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Asıl adaylardan kesin kayıt yaptırmayanların yerine yedek aday puan sıralı listeye göre
yedek adaylardan alınacaktır.

Yedek adayların kesin kayıt işlemleri 03 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır. Yedek listede
bulunan adaylar 03 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00’a kadar dilekçelerini Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’na vermek zorundadırlar.
8. Kesin Kayıtla İlgili Önemli Notlar
-

Kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir.

-

Adaylar kayıt için şahsen başvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz.

-

Kayıt için istenen belgelerin aslı olmak durumundadır.

-

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

-

Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez.

-

Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversite gerekli
yasal işlemleri yapmada yetkilidir.

-

2008 ve öncesi lise mezuniyeti olanlar diplomanın aslını ya da noter tasdikli fotokopisini
ibraz etmek zorundadır.

-

Sınavlar sonucu kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıt esnasında 2008 ve öncesi
lise mezuniyeti olanlar diplomanın aslı ya da noter tasdikli fotokopisini ibraz edemezler
ise kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Bu kılavuz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunun 25.06.2019 tarih ve 2019/127
sayılı kararı gereğince kabul edilen Güzel Sanatlar Alanı Özel Yetenek Sınav Yönergesine
uygun olarak hazırlanmıştır.

