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HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL 

SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL 

YETENEK SINAVI GENEL BİLGİLER 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından, COVİD-19 pandemi süreci nedeniyle 

belirlenen; 2021-2022 eğitim öğretim yılı için uygulanacak Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları; 

1. Özel Yetenek Sınavı “İmgesel Tasarım Çalışması” adı altında tek aşamalı olarak 

yapılacaktır.  

2. İmgesel Tasarım Çalışması için gerekli resim kağıdı adaylara sınav esnasında, sınav 

görevlileri tarafından verilecektir. 

3. Adayların İmgesel Tasarım Çalışması için kendilerinden istenilen konuyu, 90 

dakikalık bir zaman diliminde tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

4. İmgesel Tasarım çalışmasında 50 (Elli) ve üzeri puan alan adaylar değerlendirme 

listesine alınacaktır. 49 ve altı puan alan adaylar sınavı kaybetmiş sayılacaklar ve 

genel sıralamaya dahil edilmeyecekledir. 

ÖNEMLİ TARİHLER 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-

İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı’na ilişkin önemli tarihler aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

Açıklama Tarih Yer 

 

Özel Yetenek Sınavı 

Online Başvuru 

 

 

16- 20 Ağustos 2021 

 

HMKÜ web sayfasında ilan 

edilecek olan link 

adresinden yapılacaktır. 

 

Resim-İş Öğretmenliği 

Ana Bilim Dalı Özel 

Yetenek Sınavı 

 

24 Ağustos 2021 (Saat 

10:00) 

 

HMKÜ Eğitim Fakültesi 

Derslikleri 

 

Resim-İş Öğretmenliği 

Ana Bilim Dalı Özel 

Yetenek Sınavı – Engelli 

 

24 Ağustos 2021 (Saat 

10:00) 

 

 

HMKÜ Eğitim Fakültesi 

Derslikleri  

 

Kazanan Adayların İlan 

Tarihi 

 

26 Ağustos 2021 

HMKÜ web sayfasında ilan 

edilecektir. 

 

 

Kazanan Adayların Kesin 

Kayıt Tarihi 

 

31 Ağustos- 1 Eylül 2021 

HMKÜ web sayfasında ilan 

edilecektir. 

 

 

Yedek Adayların Kesin 

Kayıt Tarihi 

 

2- 3 Eylül 2021 

HMKÜ web sayfasında ilan 

edilecektir. 

 

Not: Adaylardan başvuru işlemleri için herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir. 

KONTENJANLAR 



2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Programının kontenjan dağılımı 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Anabilim Dalı  Kontenjan  Toplam  

 

Resim-İş Öğretmenliği 

 

 

36 

 

 

 

40  

Resim-İş Öğretmenliği - 

Engelli Öğrenci 

 

 

4 

* Not: Engelli Öğrenci kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjanlar diğer 

kontenjanlara aktarılacaktır. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvuru için gerekli koşullar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Bölümler TYT Başarı Sırası 

 

Resim-İş Öğretmenliği 

 

 

En düşük 800.000'inci başarı sıralaması 

 

Resim-İş Öğretmenliği – Engelli 

 

 

En düşük 800.000'inci başarı sıralaması 

 

 

Adayların Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavına 

başvurabilmeleri için 2021-YKS’ye girmiş olmaları ve en az 800.000’ inci başarı sırasına 

sahip olmaları gerekmektedir. 

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu 

adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim 

kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek 

isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2021-YKS’ye başvuru 

yapmaları zorunludur. 2020-TYT puanı ile başvuruda bulunacak adayların yükseköğretim 

Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2020 TYT 

puanına sahip olmaları şarttır. 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (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) engelli 

olduklarını belgelemek kaydıyla, öğretmenlik programlar hariç olmak üzere TYT puanının 

100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Öğretmenlik programları için TYT’ de en düşük 

800 bininci sırada olması gerekmektedir. 

 

 



COVID-19 SALGIN TEDBİRLERİ 

COVİD-19 tanısı olan ve/veya karantinada olan adayların, gerekli önlemlerin alınması için 

durumlarını bir rapor ile bildirmeleri veya adayın beyanı ile Eğitim Fakültesi Dekanlığına 

bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır. Adaylar ÖSYM'nin belirlediği koşullar ve önlemlerle 

beraber; Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği önlemler altında ayrı bir sınav salonunda, 

sınav görevlileri denetiminde maske, siperlik ve eldivenleri ile sınava gireceklerdir. 

1. Sınav günü fakülte bahçesine adaylar ve görevliler dışında kimse alınmayacaktır. 

2. Adaylar sınav saatini beklerken ve sınav binasına alınırken sosyal mesafe kurallarına 

uygun hareket etmeleri gerekmektedir. 

3. Adayların sınavın başlayacağı ana kadar maskelerini uygun bir biçimde takmaları 

gerekmektedir. 

4. Adaylar sınav esnasında sosyal mesafelerini dikkate alarak maskelerini çıkarabilirler. 

5. Adaylar kişisel dezenfektan ürünleri, siperlik veya eldiven bulundurabilirler. 

6. Adayların sınav bitiminde sınav binasından çıkarken sosyal mesafeyi koruyarak 

çıkmaları gerekmektedir. 

SINAVDA GEREKEN BELGE VE MALZEMELER 

Adaylar sınava gelirken aşağıdaki belge ve malzemeleri yanlarında bulundurmak 

zorundadırlar, aksi takdirde sınava alınmayacaklardır. 

1. T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport (Öğrenci Kimliği, Ehliyet, 

Kurum Kimliği vb. kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir). 

2. Online ön kayıt başvurusunda alınan 2021 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi, 

3. Kurşunkalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç veya kağıt mandalı, en az 50x70 cm 

ebadında, 3 mm kalınlığında mukavva veya duralit (resim altlığı). 

4. 1 adet vesikalık fotoğraf. Bu fotoğraf adayın başvuru işlemleri sırasında kullandığı 

fotoğrafla aynı olmak zorundadır. 

NOT: Sınav Görevlilerinin adayların kimliğinde şüphe etmesine sebep olacak etkenlerin 

ortadan kaldırılması adayın kendi avantajına olacaktır. Bir başkasının yerine sınava girmeye 

çalışan, sınavın usul ve esaslarına uymayan kişiler sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal 

edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAV 

UYGULAMALARI 

Sınavlar, Eğitim Fakültesi Dekanlığınca önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde yapılır. 

İlan edilen sınav saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati 

Sınav Üst Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu durumda geçen zaman sınav süresine 

eklenir. Adaylar belirtilen salonlarda ve belirtilen saatte sınava girmek zorundadırlar. 

Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, 24 Ağustos 2021 Salı günü saat 

10.00’da Eğitim Fakültesi’nde yapılacaktır (Adres: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü Serinyol-HATAY). 

1. COVİD-19 pandemi süreci sebebiyle adaylar sınav salonlarına maske ile girecek, 

hijyen kurallarına uyulacaktır. 



2. Adaylar sınav salonlarına kimlik kontrolleri yapılarak alınırlar. Salon Sınav Listesinde 

verilmiş olan sıra numarasına göre yerlerine otururlar ve yoklama listesine imzalarını 

atarak sınava hazır halde beklerler. 

3. Sınav sırasında uyulması gereken kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılacaktır. Bu 

kurallara uymayanlar, sınavın disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava 

sokanların sınavları iptal edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

4. Adaylar sınavın ilk 60 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. 

5. Sınav salonuna cep telefonu, çağrı cihazı vb. ile girilmeyecektir. 

6. Adayların sınav salonlarında su dışında bir şey içmeleri ya da yemeleri yasaktır. 

7. Adaylar sınav süresince hiçbir suretle yerlerinden kalkmayacak, diğer adaylarla 

konuşmayacak ve çizimlerini birbirlerine göstermeyeceklerdir. Sınavda kopya çeken 

ya da çekme teşebbüsünde bulunan, başkalarının çalışmasına müdahale eden, sınav 

düzenini bozan, sınav kurallarına uymayan ve kimlik beyanında sahtecilik yapan 

adayların sınavları geçersiz sayılır. Gerektiğinde bu kişiler için adli kovuşturma 

başlatılır. 

8. Adaylar sınava kurşun kalem, silgi, ataç ve kalemtıraş getirmelidirler. 

9. Adaylara çalışmalarını yapmak üzere resim kağıdı sınav görevlilerince dağıtılacaktır. 

Adayların sınav başlamadan önce sınav kağıtlarının sağ üst köşesindeki etiket 

kısmında yer alan bilgileri tükenmez kalemle yazıp imzalamaları gerekmektedir. 

10. Etiket köşesi sınav bitimine kadar açık kalır ve sınav sona erdiğinde salon görevlileri 

tarafından son kimlik kontrolü yapılarak işaretli yerinden isimleri görünmeyecek 

şekilde katlanarak yapıştırılır ve kapalı zarf içerisinde sınav jürisine teslim edilir. 

 

 

 


