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“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği 

şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 
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Değerli Adaylar, 

Bu kılavuzu sizleri Fakültemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları 

hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Kılavuzu dikkatlice incelemenizi öneririz. 

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2011 yılında kurulmuş olup ilk defa Resim ve 

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerine 2019-020 Eğitim-Öğretim yılında “Özel Yetenek Sınavı” 

ile öğrenci alacaktır. Fakültemiz, çağın bilincinde, yaratıcı, çözüm üreten, paylaşımcı ve sosyal 

sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmede öncü bir eğitim kurumu olarak, sizlere toplumda sanatçı ve 

tasarımcı olarak yerinizi alma ve yaşama pozitif değerler katma şansı verecektir.  Sanat ve tasarım 

eğitimi konusunda uluslararası standartları hedeflemiş olan ve gücünü öğrencilerinin yaratıcı, 

araştırmacı ve katılımcı ruhundan alan fakültemiz, deneyimli öğretim kadrosuyla günümüze yön 

veren bir eğitim sürdürmenin yanı sıra geleceğe yönelik yapıcı projeler geliştirmeyi 

hedeflemektedir. Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-

öğretim sonucunda öğrencilerimizin yaratıcılığını, estetik algı düzeylerini geliştirerek alanlarında 

gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı ve tasarımcı olarak yetiştirmelerini 

hedefliyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle sanatçı ve tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla 

ilgili çalışmalar yapabilecekleri gibi formasyon eğitimi almaları durumunda sanat eğitimcisi olarak 

da çalışabilirler. Fakültemiz, bünyesine katılacak yetenekli öğrenciler ile birlikte bu hedeflere daha 

güçlü olarak ilerleyecektir. Sizleri öğrencilerimiz olarak aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. 

Sınavlarda başarılı olmanızı dilerim. Sevgilerimle... 

    Temmuz 2019 

Prof. Dr. Yusuf ÇETİN 

                                                                                                           Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
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SÜREÇ TAKVİMİ 

 

Açıklama Tarih Yer 

Online Ön Başvuru  22-26 Temmuz 2019 

 

Iğdır Üniversitesi web sayfası 

(www.igdir.edu.tr) 

 http://basvuru.igdir.edu.tr/ 

 başvuru linki 

Başvuru Onayı 22-26 Temmuz 2019 
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Kayıt Bürosu 

Resim Bölümü Özel 

Yetenek Sınavı  

30 Temmuz 2019 saat 

10.00-11.40 
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Binası Geleneksel Türk El 

Sanatları Bölümü 

Özel Yetenek Sınavı  

30 Temmuz 2019 saat 

14.00-15.40 

Sınav Sonuçlarının 

İlanı 
1 Ağustos 2019 

www.igdir.edu.tr 

internet adresinde ilan edilecektir. 

Kesin Kayıt  19-23 Ağustos 2019 
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Kayıt Bürosu 

Yedek Kayıtları 26-29 Ağustos 2019 
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Kayıt Bürosu 

 

   KONTENJANLAR 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne 30, Geleneksel Türk 

El Sanatları Bölümü’ne 40 öğrenci özel yetenek sınavıyla alınacaktır. Asıl aday kontenjanları kadar 

yedek aday listesi ilan edilecektir. 

 ADAY KABUL KOŞULLARI 

Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler: 

a) 2019-YKS Sonuç Belgesi: 2019 YKS belgesi çıktısı (Ön kayıt bürosunda onaylanarak 

kabul edilecektir.) Başvuru yapabilmek için adayların 2019 TYT’de en az 150 ve üzeri 

puanına sahip olmaları şartı aranır. 

b) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı: Adaylar; nüfus cüzdanının 

veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının aslını ve fotokopisini birlikte getirecekler.  

c) Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı: Ön kayıt esnasında, adayın sistem üzerinden aldığı özel 

yetenek sınavı giriş kartı kayıt bürosu tarafından onaylanarak adayın kendisine verilecektir. 

Onaylı olmayan özel yetenek sınavı giriş kartı ile sınava girilmeyecektir. 

d) Lise Diplomasının Aslı veya Onaylı Fotokopisi: Fotokopi onaylandıktan sonra aslı iade 

edilecektir. Noter veya Güzel Sanatlar Fakültesince onaylanacaktır. 
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e) Adayların bizzat kendilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Başkaları tarafından 

veya posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

f) YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar 

da bu programlara başvurabilirler. 

g) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan 

edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine 

girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır. 

h) Engelli adaylar TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM kılavuzlarında yer 

alan Yerleştirme Puanı hesaplamasındaki formül kullanılmadan) Özel Yetenek Sınavı 

puanına göre değerlendirilir. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş 

hastaneden almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporlarını 

başvuru anında ibraz etmeleri gerekir. 

 Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 

programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli1, 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) 

durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek 

sınavlarına başvurabilirler. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl 

süreyle geçerlidir. 

 ÖSYM’ye bildirilen kontenjanın %10'unun engelli öğrenciler için ayrılmasına 

(Örneğin, 30 kontenjanın 3 ‘ünün engelli öğrenci için ayrılmasına, 27’sinin ise diğer 

adaylar için ayrılmasına), 

 Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana 

yerleşemeyen adayların, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenmesine, 

 İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla 

olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana 

yerleşemeyen adayların, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile 

birlikte ÖSYS puanlaması dahil edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasına, 

 İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu 

kontenjanın diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenebilmesine, 

Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum 

belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni 

işlem yapılması yoluna gidilecektir. 

Ön Kayıt Adresi: 

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı 

Mediko Binası Zemin Kat 76000/ IĞDIR 

İletişim Tlf: +90 - 476 - 223 0010-14 

Sınavla İlgili Genel İlkeler: 

Güzel Sanatlar Fakültesi’ne giriş özel yetenek sınavları tek oturumlu olarak yapılır. Sınavlar 

her oturumda “modelden çizim” ve “imgesel tasarım” olmak üzere iki aşamada yapılır. 

Adayların sınav değerlendirmesi her iki sınavdan 50+50=100 puan üzerinden yapılır. Her iki 

sınav ortalaması 100 üzerinden 50 puan olmayan adaylar değerlendirmeye 

alınmayacaklardır.   

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN BELİRLENMESİ 

 

                                                           
1  Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların 

tamamının eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan; görme kaybı oranı yüzde 39 ve altında olan 

Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek programlarına başvurabilirler. 
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Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2019-TYT Puanı (TYT-P) Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç 

puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. Adayın Özel Yetenek Sınavı ile 

Fakülteye yerleştirilmesinde esas alınacak Yerleştirme Puanı (YP) aşağıda gösterilen 

formüle göre hesaplanacaktır. 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyor ise; 

Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17×ÖYSP‒SP)+(0,11×OBP)+(0,22×TYT‒P)+(0,03xOBP) 

b) Aday diğer alandan geliyor ise; 

Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17×ÖYSP‒SP)+(0,11×OBP)+(0,22×TYT‒P) 

2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu 

kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar 

YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar 

aday sınavı kazanmış olacaktır. 

c) Engelli adaylar TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM kılavuzlarında yer alan 

Yerleştirme Puanı hesaplamasındaki formül kullanılmadan) Özel Yetenek Sınavı puanına göre 

değerlendirilir. 

(2) Yukarıdaki formülde Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ÖSYM tarafından değişiklik 

yapılması durumunda değerlendirme yeni formüle göre düzenlenir. 

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1- Adayın sınav salonlarına alındıktan sonra, kimlik ve sınav giriş kartlarının kontrollerinin 

yapılarak yoklamaları alınır. Bu belgeleri göstermeyen adaylar, sınava kabul edilmezler. 

2- Sorular sınav salonunda Salon Başkanı tarafından adaya okunur. Bunun dışında görevlilerin 

sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur. 

3- Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava gelen adaylar sınava alınmazlar. Soruların salonda 

okunmasından sonra, ilk 30 dakika içerisinde hiçbir aday sınavı terk edemez. 

4- Adaylar, ad-soyad, giriş sınavı aday numaralarını sınav kâğıdının sağ üst köşesine tükenmez 

kalem ile yazarlar ve imzalarlar. Bu kısım, sınav sonunda gözetmenler denetiminde aday tarafından 

kapatılır. 
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5- Sınav kâğıdında soruya verilen cevabın dışında yazılacak her türlü yazı, rakam, işaretler ve 

çizimler sınavı geçersiz kılar. 

6- Sınav süresince konuşmak, yer değiştirmek, kalem, silgi vb. malzeme alıp vermek yasaktır. 

7- Sınav sırasında salonda sigara içilmez, kulaklıkla herhangi bir şey dinlenmez. Sınav sırasında cep 

telefonu kullanmak, şeffaf su şişesi içinde su dışında yemek ve içmek yasaktır.  

8- Yukarıda belirtilen sınav kurallarına veya gözetmenlerin uyarılarına uymayan adaylar hakkında 

tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılır. 

9- Sınavlarda yalnızca fakültenin özel sınav kağıtları kullanılır. Öğrenciler sınav malzemesi olarak 

kurşunkalem, tükenmez kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç veya kâğıt mandalı, en az 35x50 cm. 

ebadında, 3 mm. kalınlığında mukavva veya duralit resim altlığı, başvuru işlemleri sırasında 

kullandığı fotoğraf ile aynı olan 1 adet vesikalık fotoğrafı bulundurmakla yükümlüdür. Sınav 

salonuna, belirtilen malzemeler dışında proje dosyası, kağıt gibi malzeme getirilmesi yasaktır. 

SINAV SONUCUNA İTİRAZ 

Sınava girip başarısız olan adaylar, sonuçların ilanından sonraki 1 (bir) iş günü içinde sonuçlara 

itiraz için Fakülte Dekanlığına başvurabilir. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme konmaz. 

Dekanlık, Yönetim Kurulu onayı ile itirazları değerlendirmek üzere en az 3 öğretim elemanından 

oluşan İtiraz Komisyonu oluşturur. Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden 

sonraki 2 (iki) iş günü içinde değerlendirir ve sonucu yazılı olarak Dekanlığa iletir. Bu sonuç itiraza 

cevap niteliği taşır ve kesindir. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Sınav komisyonu yalnızca maddi 

hata yapılıp yapılmadığını denetler. Dekanlık, itiraz değerlendirme sonucunu adaya yazılı olarak 

bildirir. 

KESİN KAYITLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

A- Kesin Kayıtlarda İstenilen Bilgiler: 

1- Lise ve dengi okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma (Diplomanın hazır olmadığı hallerde, 

diplomayla değiştirilmek üzere düzenlenmiş fotoğraflı çıkış belgesinin aslı,) 

2- YKS sınav sonuç belgesinin aslı, 

3- Erkek adaylarda askerlikle ilişkileri olmadığına dair belge, 

4- Yeni çekilmiş 4,5x6 cm. boyutlarında 4 adet vesikalık fotoğraf, 

5- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya resmi onaylı nüfus cüzdanı örneği,  

B-Kesin Kayıtlarla İlgili Açıklamalar 

1- Asıl listeden kazananların ilgili bölümlere kesin kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihlerde Iğdır 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kayıt Merkezi’nde yapılacaktır. Bu tarihler arasında sağlık 

mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayların yerine, bu adayların durumlarını 

belgeleyen devlet hastanesinden alınmış rapor ile kanuni vekil kayıt yaptırabilir. Bunun haricinde 

belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların hiçbir mazereti kabul edilmez. 

2- Kayıtlarını yaptırmayan aday ve adayların yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. 

3- Yedek listedeki adaylar, açık kalan kontenjanlar için 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında bizzat 

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına müracaat ederler. Adayların müracaatları 

kayıt tarihinin son günü mesai bitimine kadar kabul edilir. Bunlardan kesin kayıt yaptırmaya hak 

kazananların kayıtları belirtilen tarihte mesai bitimine kadar yapılır. Kaydını gününde yaptırmayan 

aday, kayıt hakkını kaybeder. 

C-Yedek Kayıtları İle İlgili Açıklamalar 
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Asil listedeki adaylardan duyurulan süre içerisinde kesin kayıt yaptırmamış olanların sayısı kadar 

yedek liste açılır. Yedek listede olup bir gün içinde kayıt yaptırmayanların sayısı kadar ikinci yedek 

liste açılır ve bu da bir gün süre ile geçerliliğini sürdürür. Her liste açılışındaki süre bir gündür; bu 

süre, kontenjan doluncaya kadar devam eder. Duyurulan süre içerisinde kesin kayıtlarını 

yaptırmayan adaylar için herhangi bir özel hak verilmez. Yedek kayıtları için 26-29 Ağustos 2019 

tarihleri arasında bizzat Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına müracaat 

edilecektir. Kayıtlar belirtilen tasrihlerde mesai bitimine kadar yapılır. Kaydını gününde 

yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 

KONTENJANLAR: 

Bölümler Engelli 

Öğrenci  

Diğer 

Öğrenci  

Resim 3 27 

Geleneksel Türk El Sanatları 4 36 

 

Notlar 

 Sınavlara, ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi zorunludur. 

 Ön kayıt formunda yapılan tercihler kayıt işleminden sonra değiştirilmez. 

 Sınavların başlamasından 15 dakika sonra gelen adaylar sınav salonuna kesinlikle 

alınmayacaktır. 

 Adaylar yukarıdaki yazılı koşulları kabul etmiş sayılır. 

** Önemli: Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum 

görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilir ve hakkında kanuni işlem 

başlatılır. 

ADRES 

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 

Mediko Binası Zemin Kat 

76000/IĞDIR 

www.igdir.edu.tr. 
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