
 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 

2022-2023 ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

 

ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖN KAYIT TARİHİ SINAV TARİHİ 

Resim-İş Öğretmenliği 08-12 Ağustos 2022 
22 Ağustos tarihinden sınav 

bitinceye kadar 

 

 

ÖN KAYIT (BAŞVURU) 

Adaylar ön kayıtlarını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Online başvuru Sistemi 

https://soft.ohu.edu.tr/basvuru/ adresinden Özel Yetenek Başvuru sayfasından elektronik 

ortamda yapacaklardır. 

SINAV YERİ VE SAATİ  

Resim-İş Öğretmenliği Bölümü 

SINAV SAATİ: 10.00  

SINAV YERİ : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Merkez Yerleşke / NİĞDE  

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ADAYLARININ SINAV GÜNÜ 

YANLARINDA GETİRECEKLERİ BELGELER 

1. Sınav için, 50x70 cm boyutunda bir adet altlık, resim kalemi (karakalem), kalemtıraş, silgi, 

kıskaç, ataç getireceklerdir. (Resim kâğıdı sınav komisyonu tarafından verilecektir). 

2.  Web sayfası üzerinden alınan özel yetenek sınavı giriş belgesi, 

3.  Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da T.C. Kimlik Belgesi veya geçerli pasaport 

 

 

https://soft.ohu.edu.tr/basvuru/


 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SINAV PROGRAMI VE YÖNTEMİ 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-

İş Öğretmenliği Özel Yetenek Giriş Sınavı 22 Ağustos 2022 tarihinde, Pazartesi günü saat 

10.00’da başlayacak olup, tek aşamalı imgesel sınavı şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Ön kayıt yaptıran adayların sınav grupları ile sınava girecekleri salonlar hem Resim-İş 

Öğretmenliği Web Sayfasında hem de bölüm girişindeki panolarda ilan edilecektir.  Sınav tek 

oturumda, tek aşamalı imgesel sınavı şekilde yapılacaktır. Sınav, tüm adaylar için Resim-İş 

Öğretmenliği Binası’nda 22 Ağustos Pazartesi saat 10.00’da başlatılacaktır. Adaylar, 22 

Ağustos 2022 tarihinde sabah 09.15’ten itibaren daha önceden belirlenmiş olan salon ve sıra 

numaralarına göre sınav salonlarına alınmaya başlanacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 

dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınacak, ancak ek süre verilmeyecektir. Daha sonra 

gelen adaylar ise sınava alınmayacaklardır. Ayrıca; sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika 

içerisinde adayların sınav salonlarını terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav süresi 

boyunca dışarı çıkan adaylar tekrar sınava alınmayacaktır. İlan edilen gün ve saatte mazeretli 

olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav hakkını kaybedeceklerdir.  

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SINAV YÖNTEMİ 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-

İş Öğretmenliği Özel Yetenek Giriş Sınavı tüm adaylar için 22 Ağustos 2022, Pazartesi günü 

saat 10.00’da başlayacak olup, tek aşamalı imgesel sınavı şekilde gerçekleştirilecektir. 

Sınav, İmgesel Tasarım Sınavı olarak tek aşamada yapılacaktır. Toplam süre 120 dakika’dır. 

İmgesel Tasarım Sınavında 50x70cm boyutlarında kâğıt kullanılacaktır. 

İmgesel Tasarım Sınavında, adaylar kendilerine verilecek bir konuyu resim kâğıdı üzerine 

çizeceklerdir. Bu çalışma için 120 dakikalık bir süre verilecektir. 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Adayların çalışmaları; 

a. Güzel sanatlar eğitimini sürdürebilecek bir görsel algılama ve düşünsel-imgesel birikime, 

bunu desenle anlatım gücüne sahip olup olmadığı, 

b. Adayın kendi kişisel kapasitesini göstermeyen, ezberlenmiş, şematikleştirilmiş, 

özümlenmeden öğretilmiş şablon çizimlerden çok; yaptıklarını kendi içinden geldiği, kendi 

birikimi ile çizip ortaya koyup koyamadığı alanın yetkin eğitimcileri olan jüri tarafından, 

“İmgesel Tasarım” çalışmaları değerlendirilecektir. 



c. Her bir adayın, “İmgesel Tasarım” çalışması 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Sınavdan (100 puan üzerinden değerlendirilen İmgesel Tasarım) 50 ve üzerinde puan alan 

adaylar değerlendirmeye alınarak yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İmgesel Tasarım 

sınavının puan ortalaması 50 puanın altında olan adaylar genel değerlendirmeye alınmayacak 

ve yerleştirme puanı hesaplanmayacaktır. 

d. Sınav kağıdında özel işaret, yazı vb. olan kişilerin sınavları jürinin kararıyla iptal edilerek 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

GENEL HÜKÜMLER 

* Özel Yetenek Sınavına giren adaylar bu hükümleri kabul etmiş sayılır. 

* Sınava cep telefonu, kayıt cihazı vb. araçlarla girilmeyecektir. 

* Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Özel Yetenek Sınavında başarılı olanlar puan sırasına göre (büyükten küçüğe) kontenjan 

kadar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. 100 puan üzerinden 50 puanın altında puan ile 

değerlendirilen adaylar asıl ve yedek liste dışında tutulacaklardır. Sınav sonuçları 

Üniversitenin İnternet sitesinden duyurulacaktır. 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 

2022-2023 ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖN KAYIT TARİHİ SINAV TARİHİ 

Müzik Öğretmenliği 08-12 Ağustos 2022 
22 Ağustos tarihinden sınav 

bitinceye kadar 

 

SINAV YERİ VE SAATİ  

Müzik Öğretmenliği Bölümü 

SINAV SAATİ: 09.00  

SINAV YERİ : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Merkez Yerleşke / NİĞDE  

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ADAYLARININ SINAV GÜNÜ YANLARINDA 

GETİRECEKLERİ BELGELER 



1. Web sayfası üzerinden alınan özel yetenek sınavı giriş belgesi, 

2. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da T.C. Kimlik Belgesi veya geçerli pasaport 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SINAV PROGRAMI VE YÖNTEMİ 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Öğretmenliği Özel Yetenek Giriş Sınavı 22 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.00’da başlayacak 

olup, tek aşama şekilde gerçekleştirilecektir. 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SINAV BİLGİLERİ 

Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı, adayların randevu sistemiyle ve sosyal mesafe 

kurallarına uygun olarak aday numaralarına göre sınav jürisinin belirlediği sınıfa/sınıflara 

alınmasıyla gerçekleştirilir. Sınavda sınav jürisi tarafından adaylara sırasıyla: İki adet tek ses, 

iki adet iki ses, iki adet üç ses, ezgi tekrarı, ritim tekrarı sorulur ve adayın İstiklal Marşını 

seslendirmesi ile çalgısına yönelik olarak hazırladığı bir etüt ya da bir esere ilişkin 

performansı dinlenerek/izlenerek değerlendirilir. Aday, sorulara uygulamalı olarak cevap 

verir. 

Adayların aldıkları puanlar, 100 puan üzerinden hesaplanır ve 50 puanın altında 

değerlendirilen adaylar elenir. 

*Ses Tekrarı: Adaylardan bu aşamada verilecek olan sesleri nota isimleri söylenmeksizin 

tekrar (taklit) etmeleri istenir. Adayların iki ve üç ses tekrarında “na” hecesiyle ve önce kalın 

sonra ince olan sesleri temiz, anlaşılır şekilde söylemeleri gerekir. 

*Ezgi Tekrarı: Adayların verilecek olan müzik cümlesini tempo ve tonuna uygun olarak 

tekrar edebilmeleri gerekir. 

*Ritim Tekrarı: Adayların verilecek olan ritim cümlesini temposuna uygun olarak alkış ile 

tekrar edebilmeleri gerekir. 

*İstiklal Marşı: Adayların, İstiklal Marşı’nı ritmik/melodik açıdan doğru, marş karakterine 

uygun olarak, temiz bir sesle, anlaşılır ve eşliksiz biçimde söylemeleri gerekir. 

*Çalgı Performansı: Sınavın müziksel çalma bölümünde adayın çalgı çalabilme becerileri 

ölçülür. Adaylar; tuşlu-dokunmalı (piyano), mızraplı/tezeneli (gitar, mandolin, bağlama, 

kanun, ud vb.), yaylı (keman, viyola, kontrbas, kemençe vb.) ve üflemeli (blokflüt, yan flüt, 

obua, klarnet, ney, mey vb.) çalgılardan biriyle kendi hazırladıkları bir eseri/etüdü 

çalacaklardır. Fiziksel yapısı çalgı çalmaya ya da müzik yapmaya uygun olmadığı jüri 

tutanağıyla kararlaştırılan aday için puanlama (değerlendirme) yapılmayacaktır. Vurmalı 



(davul, zil, bateri, darbuka, def vb.), mekanik öğeler taşıyan ve programlanabilir öğeleri olan 

(elektronik org vb.) çalgılarla sınava girilmeyecektir.  

Adaylar sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano dışındaki çalgıları 

beraberinde getireceklerdir. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilecektir.  

*Çalgı performansını eşlikli yapmak isteyen adaylar (sadece) eşliğin (canlı kaydedilmiş 

ya da bilgisayar-nota yazım programı vb. aracılığı ile üretilmiş) ses kaydını, kendi 

imkânlarıyla sağlayacakları harici ses sistemi (taşınabilir hoparlör, mp3 çalar… vb.) 

kullanarak yapabilirler. Söz konusu eşliklerin seslendirilmesi aşamasında oluşabilecek 

aksaklıklardan aday sorumlu olacaktır. 

Adayların bu sınavda müziksel çalma becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde 

bulundurulur:  

-Doğru ve Temiz Çalma: Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesiyle eserin doğru ve 

kesintiye uğratılmaksızın seslendirilmesi, 

 

-Teknik Düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği,  

 

-Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalınması,  

 

-Eserin/Etüdün Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi 

değerlendirilecektir. 

GENEL HÜKÜMLER 

* Özel Yetenek Sınavına giren adaylar bu hükümleri kabul etmiş sayılır. 

* Sınava cep telefonu, kayıt cihazı vb. araçlarla girilmeyecektir. 

* Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Özel Yetenek Sınavında başarılı olanlar puan sırasına göre (büyükten küçüğe) kontenjan 

kadar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. 100 puan üzerinden 50 puanın altında puan ile 

değerlendirilen adaylar asıl ve yedek liste dışında tutulacaklardır. Sınav sonuçları 

Üniversitenin İnternet sitesinden duyurulacaktır. 

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. 

 

 


