
T.C. 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU, KABUL 

KOŞULLARI VE TARİHLERİ 

 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci 

alınacaktır.  

Kontenjan; 30 TC vatandaşı (3 engelli aday), 12 yabancı  uyruklu.  

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

Başvuracak adaylar; 

a) Başvuru tarihinde lise ve dengi okul mezunu veya mezun olabilir durumda olmalıdır. 

b) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için 

adayların 2018 YKS TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir. (Engelli adaylar için TYT 

puanları en az 100 olmalıdır. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle 

geçerlidir.) 

c) 2017 ÖSYS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar ile diğer 

üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 

d) Özel yetenek sınavına başvuracak engelli adaylar durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” 

ile belgelemek kaydıyla başvuru yapabilirler. (Detaylı bilgi için  kılavuza bakınız). 

e) Yabancı uyruklu öğrenciler “Bartın Üniversitesi yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt 

esasları yönergesi” ne göre kabul edilir.  

 

BAŞVURU VE ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ 

Başvuru ve ön kayıt, 3 Ağustos 2018 Cuma günü başlayacak, 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat: 

16.00’da sona erecektir. 

 

Başvurular web adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. (Başvuru ekranı 3 Ağustos Cuma günü 

aktif olacak ve site üzerinden erişime açılacaktır) 

 

 

SINAV ŞEKLİ 

Sınav, canlı modelden desen ve İmgesel Tasarım olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 

*Detaylı bilgi için kılavuza bakınız. 

 

 

 



SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKEN BELGELER, MALZEMELER VE EK KOŞULLAR 

 

1. Sınava girecek adaylar; 

 

a) Online başvuru çıktısını ve özel kimlik belgesini yanlarında bulundurmak zorundadır. 

b) Üzerinde TC Kimlik Numarası ve fotoğraf bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya süresi 

geçmemiş pasaportla sınava katılmaları gerekmektedir. Eksik belge ile gelen adaylar sınava 

kabul edilmeyecektir. 

c) Siyah kurşunkalem (HB, 2B, 3B vs.), silgi, kalemtraş, 50X70 cm boyutunda altlık (duralit) ve 

kağıdı tutturmak için kıskaç getirmelidirler. Resim kağıdı Fakülte tarafından verilecektir. 

d) Adaylar, sınavdan yarım saat önce yanlarında getirmeleri istenen belgeler ve malzemelerle 

sınav yerinde hazır bulunmalıdırlar. Belirtilen süreler içerisinde gelmeyen adaylar sınav 

hakkını kaybederler.* 

 

e) Sınava giren öğrenciler ve sınavda görevli olanlar dahil cep telefonu, çağrı çihazı vb. Araçlarla 

sınava giremezler. 

 

2. Ek koşullar; 

 

a) Sınavlarda farklı renkte kurşunkalem ve farklı renkte resim kağıdı kesinlikle 

kullanılmayacaktır. Aksi durumda adayın sınavı Sınav Yürütme Komisyonunca iptal edilir. 

 

SINAV TARİHLERİ VE YERİ* 

2018 Özel Yetenek Sınavları iki aşamalı olarak yapılacaktır. 

 

I. aşama sınavı 4 Eylül 2018 Salı, saat: 09.30’da, 

II. aşama sınavı 5 Eylül 2018 Çarşamba saat: 09.30’da yapılacaktır.  

 

(engelli ve yabancı uyruklu adayların sınavları da aynı tarih ve yerde yapılacaktır) 

 

Tüm sınavlar, Fakülte ve Bölüm web sitesi üzerinden duyurulacak alanda yapılacaktır. 

 

* Sınav Düzenleme Kurulu, aday sayısına göre, sınav yeri, sınav tarihi ve saatlerinde uygun görülen 

değişiklikleri yapılabilir. Her türlü değişiklik site üzerinden ilan edilir.  

 

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI 

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Yönergesine 

göre değerlendirilir ve uygulanır. I. Aşama sınav sonuçları sınav günü mesai bitimine kadar, II. Aşama 

ve kazananların sonuçları en geç 7 Eylül 2018  Cuma gününe kadar  Fakülte ve Bölüm web  sayfası 

üzerinden ilan edilecektir. Yedek adayların duyurusu Özel Yetenek Sınav Takvimi’ndeki tarihler 

içinde web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Hiçbir şekilde posta yolu ile duyuru yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 



ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ 

 

T.C. ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru 

tarihleri ( online, web sayfası üzerinden) 
3-17 Ağustos 2018  

Özel Yetenek Sınavı I. aşama 4 Eylül 2018 Salı, saat: 09.30 

Özel Yetenek Sınavı II. aşama 5 Eylül 2018 Çarşamba, saat:09.30 

Sınav sonuçlarının ilanı 7 Eylül 2018 Cuma’ya kadar 

Kesin kayıt tarihleri 10-11 Eylül 2018 (Mesai saatleri içinde) 

1. yedek liste adayların ilanı 11 Eylül 2018 Salı, Saat: 18.00 

1. yedek liste adayların kesin kayıt tarihleri 12-13 Eylül 2018 (Mesai saatleri içinde) 

2. yedek liste adayların ilanı 13 Eylül 2018 Perşembe, Saat: 18.00 

2. yedek liste adayların kesin kayıt tarihleri 14-17 Eylül (Mesai saatleri içinde) 

3. yedek liste adayların ilanı 17 Eylül 2018 Pazartesi, Saat: 18.00 

3. yedek liste adayların kesin kayıt tarihleri 18 Eylül 2018 Salı mesai bitimine kadar 

Sınav Yeri Web sayfası üzerinden duyurulacaktır 

 

Sınav tarih ve yerlerinde değişiklik olması durumunda Fakülte ve Bölüm web sayfasından 

duyrulacaktır. Sınav başvurusu online olarak Fakülte ve Bölüm web sayfası üzerinden yukarıda 

belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.  

İLETİŞİM 

 

Bartın Üniversitesi  

Eğitim Fakültesi 

 

Adres: 

Bartın Üniversitesi, Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi 74100, Merkez/Bartın 

 

Telefon: 

0 378 501 10 00 / 1170 

0 378 501 10 00 / 1081 

 


