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Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği
Lisans Programına özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bartın Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları çalışmaları, İlgili Fakülte
programının sınav komisyonlarının teşkili, bu komisyonların yürüteceği görevler; sınavların
duyurulması, ön kayıt işlemleri; sınavların hazırlıklarının yapılması, sınavların
gerçekleştirilmesi, sınavların değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve kesin kayıt
işlemleri bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu”nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi”
ve "Bartın Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) AOBP: Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını,
b) Bölüm/Program Sınav Komisyonu: Üniversitenin ilgili Fakültenin Dekanlığı
tarafından görevlendirilen, ilgili Fakültenin Bölüm/Program Özel Yetenek Sınavlarının ön
hazırlığından sonuçların ilânına kadar olan süreci düzenlemekle görevli komisyon,
c) Bölüm/Program Sınav Jürisi/Jürileri: İlgili Fakültenin Dekanlığının önerisi ile
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilgili Fakültenin Bölüm / Program Özel Yetenek
Sınavlarının soru hazırlığı ve değerlendirilmesini yapmak üzere görevlendirilen jüri/jüriler,
ç) Dekan: Eğitim Fakültesi Dekanını,
d) Fakülte: Eğitim Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Gözetmen: Özel yetenek sınavlarında Sınav Yürütme Kurulu tarafından
görevlendirilen I. ve II. aşama sınavlarda görev alacak öğretim elemanlarını,
ğ) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını,
h) Memur: Sınav Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen idari personel,
ı) OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını,
i) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
k) ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını,
l) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı - Standart Puanını,
m) Özel Yetenek Sınavı Kılavuzları: Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Programlarına öğrenci alımında uygulanacak sınava ait kılavuzunu,

n) Özel Yetenek Sınavı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımı için adayların tabi
tutuldukları, uygulama koşulları sınav kılavuzlarında belirtilen biçimde adaya ait potansiyeller
(yetiler) ve kapasitelerin (yeterlikler) özel yöntem ve süreçlere yansıtılan performanslarda
gözlemlenip ölçüldüğü ve buna göre sıralamanın yapıldığı sınavları,
o) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
p) Sınav Yürütme Kurulu: Sınav Üst Kurulu tarafından sınavın özeliğine göre
görevlendirilen ve öğretim elemanlarından oluşan kurulu,
r) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Bartın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ş) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,
t) YGS-P: Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanını,
u) YP: Yerleştirme Puanını,
ifade eder.
İKİNCİ BOLUM
Kontenjanlar, Sınavlar, Yerleştirme ve Kayıtlar
Kontenjanlar
MADDE 5 - (1) Kontenjanlar ilgili bölüm, anabilim ya da anasanat dallarının önerisi
doğrultusunda Fakülte Kurulu özel yetenek sınavlarının yapılacağı yılın Ocak ayı sonuna kadar
Rektörlüğe iletilir. Bu işlemlerin yapılmaması halinde bir önceki yılın kararı geçerli sayılır.
Aday kabul koşulları
MADDE 6 - (1) Aday kabul koşulları;
a) ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda
belirtilen özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları dikkate alınır.
b) ÖSYM’nin o yıl için belirlediği YGS taban puanına istinaden Bartın Üniversitesi
senatosu tarafından aynı öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen şartları ve başvuru puanını
taşıyanlar başvuru yapabilir. YGS sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış
olmak giriş sınavlarına katılmayı engellemez.
c) Adaylar lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmalıdır (yabancı ülke
liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanması gerekir).
ç) Yabancı uyruklu öğrenciler “Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin
Kabul Ve Kayıt Esasları Yönergesi” ne göre kabul edilir.
Sınavın duyurulması
MADDE 7 - (1) Sınavlar;
a) Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Lisans
Programlarının özel yetenek sınavlarına ilişkin gereken tüm bilgi ve sınav tarihleri Fakülte
Kurullarınca belirlenip Bartın Üniversitesi Rektörlüğü denetiminde, sınav öncesi uygun bir
takvimde Dekanlık ve yayın organlarınca duyurulur.
b) Sınav tarihleri ÖSYM Sınav takvimleri dikkate alınarak her yıl için yeniden belirlenip
ilân edilir.
Aday kabul ve ön kayıtlar
MADDE 8 - (1) Ön kayıtlar;
a) Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayların ilan edilen tarihlerde, Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmeleri için sahip
olmaları gereken şartları ve aday kabul koşullarını sağlayarak, her yıl yayınlanan Sınav
Kılavuzu aracılığı ile ilan edilen tarihte adaylar Fakülte Web adresinden başvuru formunu

doldurup çıktısını alarak ön kayıt için istenen gerekli belgeleri Eğitim Fakültesi Dekanlığına
teslim ederek ön kayıt işlemlerini tamamlamış olurlar. İstenen belgeler;
- Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yıla ait YGS sonuç belgesinin aslı veya onaylı
fotokopisi, (AOBP gösteren) (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmez)
- Yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun dört adet vesikalık fotoğraf,
- Aday Başvuru Formu,
- Ön kayıt ödendi belgesi,
- Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ile karşılaştırılacaktır)
- Diplomanın aslı ya da onaylı fotokopisi
b) Eksik belge veya posta ile kayıt kabul edilmez.
c) Özel Yetenek Sınavları ve kayıt sürecinde, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve
kurumu yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları
yapılmış ise iptal edilir.
ç) Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylara Kayıt Bürosu tarafından onaylı “Sınav
Giriş Belgesi” verilir.
Sınav kılavuzları
MADDE 9 - (1) Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Lisans Programlarına öğrenci alımı için adayların tabi tutuldukları uygulama koşullarını
kapsayan sınav kılavuzlarında;
a) Bölümlerin/anabilim/anasanat dallarının kontenjanları,
b) Ön kayıt tarihleri ve koşulları, bölüm tercihi ile ilgili konular,
c) Uygulanacak sınavlar için adaya ait potansiyeller (yetiler) ve kapasitelerin
(yeterlikler), özel yöntem ve süreçlere yansıtılan performanslarda nasıl gözlemlenip ölçüleceği
ve buna göre sıralamanın nasıl yapılacağı,
ç) Sınav tarihleri, sınav türleri, sınav uygulama biçimleri, sınav araç ve gereçleri,
ölçme ve puanlamaya ilişkin bilgiler,
d) Sınavlarda uygulanacak ve uyulacak kurallar,
e) Fakülte ve bölümlerin tanıtımı,
f) Yabancı uyruklu adaylara ilişkin açıklamalar,
g) Kesin kayıt işlemleri ve tarihleri,
ğ) Yedek kayıt işlemleri ve tarihleri
Özel yetenek sınav yürütme komisyonu/komisyonları
MADDE 10 - (1) Özel Yetenek Sınav Komisyonu;
a) İlgili Fakültenin Dekan, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri ve bölüm öğretim
elemanlarından olmak üzere ilgili fakültenin dekanlığının önerisi ile Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından teşkil edilir.
b) İlgili bölüm, program ya da anabilim/anasanat dalları için ayrı ayrı ve değişik üye
sayısında teşkil edilebilir,
c) Bu yönerge hükümlerine göre sınavları yürütmekle görevlendirilir,
ç) Sınavların yapılacağı salonları hazırlar, jüri çalışma mekânlarını düzenler, sınava
ilişkin materyalleri, araç ve gereçleri hazırlar,
d) Sınav evrakının önceden hazırlanması, mühürlenmesi ve paketlenmesini sağlar,
e) Sınav gözetmen ve denetçilerini belirler,
f) Adayların sınav salonlarına alınmasından sınav bitiminde adayların dışarı çıkmalarına
kadar tüm işlemlerin düzenli yapılmasını ve sınavın hatasız sonuçlanmasını sağlar,
g) Sınavın bitiminde sınav evrakının güvenliğini sağlar, ölçme ve değerlendirmenin
objektif olarak gerçekleşmesini mümkün kılar,
ğ) Hesaplanan yerleştirme puanlarının kontrolünü ve sonuçların Dekanlığa ve
Rektörlüğe iletilmesini sağlar,
h) Sınava ilişkin tüm evrakı ve yaptığı çalışmalara ilişkin bir raporu Dekanlığa sunar.

ı) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığa yapılan itirazlar olduğunda bu
itirazları inceler, değerlendirir ve Dekanlığa bildirir.
Bölüm/program sınav jürisi/jürileri
MADDE 11 - (1) Bölüm/Program Sınav Jürisini;
a) Özel yetenek sınavları jürisi, ilgili Fakültenin Dekanlığının önerisi ile Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından en az 3, en fazla 5 asil ve 1 yedek olmak üzere Bartın Üniversitesi
veya farklı üniversitelerde ilgili alanlarda görev yapan öğretim elemanlarından oluşturulur
I. ve II. aşama sınavları için sınav sorularını belirlemek ve sınav gözetmenlerine sorularla ilgili
gerekli talimatları ve materyalleri verir,
b) Sınavlar sonrasında yürütme kurulundan teslim alınan sınav evrakını değerlendirir,
c) Her evrakın üzerine parafla beraber değerlendirme sonucu puanı yazar; puanlanmış
tüm evrakı yürütme kuruluna tutanakla teslim eder;
ç) Sınav sonuçlarının bilgisayara girilmesi işlemini takip eder.
Gözetmen
MADDE 12 - (1) I. ve II. aşama özel yetenek sınav gözetmenleri;
a) I. ve II. aşama özel yetenek sınavlarında görev alacak gözetmenler, sınav yürütme
kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur.
b) Sınav saatinden bir saat önce görevlendirme sırasında duyurulan toplantı odasında
hazır bulunarak sınav jürisinden ve yürütme kurulundan sınav sorularını, sınav imza-yoklama
listelerini, sınav kuralları listesini ve diğer gerekli talimatları alır,
c) Salonda kimlik kontrollerini yapar,
ç) I. Aşama sınavında modelin jüri tarafından belirlenen duruş şeklini almasını sağlar,
d) Sınavda uyulması gereken kuralları okur,
e) Sınav süresi ve molaların takibini yaparak adaylara duyurur,
f) Sınavların kurallara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar,
g) Sınav sonunda sınav evrakını ve yoklama tutanaklarını imza karşılığında yürütme
kuruluna teslim eder.
Memur
MADDE 13 - (1) Sınavda görevli memurları;
a) Sınav yürütme kurulu tarafından gerekli sayıda görevlendirilen idari personelden
oluşur.
b) Ön kayıt işlemlerini yapar,
c) Sınav süresince her bir adayın sınav kâğıdının üst köşesinde belirlenen yere kimlik
bilgilerinin doldurulup doldurulmadığını kontrol ederek bilgiler yazıldıktan sonra ilgili alanı
kapatır ve mühürler,
ç) Sınavların yürütülmesi sürecindeki çeşitli işlerde yürütme kuruluna yardımcı olur.
d) Adayların internet başvuruları ile ön kayıt işlemlerinin takibini yaparak kayıt
sürecinin sağlıklı yürütülmesini sağlar, başvuran adayları sınıflara göre listeler ve sınıf
listelerini oluşturur,
e) Aday imza-yoklama listelerini hazırlar,
f) Sınav sonuçlarının bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlar ve kesin sonuçların
ilanıyla ilgili işlemleri yapar.
g) Sınav kılavuzu, sınavda kullanılacak yaka kartı ve benzeri görsel materyaller ile
sınavın geniş duyurusu için kullanılacak afiş gibi görsel iletişim ürünlerini hazırlar ve basılma
süreci ve sonrasında kullanıma uygun hale getirmekten sorumludur.
ğ) Sınav ile ilgili bilgi ve haberlerin Bartın Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi Web
sitesinde ve basında duyurulması işlemlerini takip eder.

Özel yetenek sınavları
MADDE 14 - (1) Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Lisans
Programlarına öğrenci almak için yapılan Özel Yetenek Sınavları;
a) Her yılın Temmuz ya da Ağustos ayları içinde tespit edilen tarihlerde yapılır,
b) 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.
c) Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve yanlarında getirmeleri gereken
belge ve malzemeler Fakülte web adresinde yer alan Sınav Kılavuzu aracılığı ile duyurulur.
Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, süresi geçmemiş pasaport ) ve Sınav Giriş Belgesi bulunmayan
adaylar sınava alınmaz.
ç) Giriş sınavları iki temel aşamadan oluşur. I. aşama eleme sınavı niteliğinde desen
sınavıdır. II. aşama hayal gücünü ve görsel anlatım yeteneğini ölçmeye dayalı imgesel tasarım
sınavıdır. I. Aşama Sınavı: Birinci Aşama Eleme Sınavı, ağırlıklı olarak adayların
potansiyellerini, sanatsal yetilerini ortaya çıkarmak ve ölçmek amaçlı yapılır. Aday öğrencilerin
ikinci aşamaya geçişlerini başarılı/başarısız değerlendirmesiyle belirleyen eleme sınavıdır.
II. Aşama Sınavı: Sınav sorusu olarak verilen yazılı bir durum/konu/tasvirin adaylar tarafından
imgesel olarak betimlenmesini (çizilmesini) içeren seçme sınavıdır. Gerektiğinde ikinci Aşama
Sıralama Sınavı sayısı birden fazla olabilir,
Sınav sorularının hazırlanması ve sınavlar
MADDE 15 - (1) Sınav sorularının hazırlanması ve sınavların uygulanması için
belirlenen bölüm/program sınav jüri üyelerinin çalışma şekli aşağıda verilmiştir:
a) Bölüm/program sınav komisyonları aynı zamanda sınav jüri üyeleri olarak
görevlendirilebilir,
b) Bölüm/program sınav jüri üyeleri, sınav sorularını sınavın yapılacağı gün ortaklaşa
mutabakat ile hazırlarlar,
c) Bölüm/program sınav jüri üyelerinin soru hazırlamak için toplandığı salona jüri
üyelerinin dışında kimse giremez,
ç) Sınav soruları sınavın eleme ya da sıralama sınavı olma özelliklerine göre farklılık
gösterebilecek şekilde ve sınav uygulama kılavuzlarındaki esaslara uygun olarak hazırlanır
d) Sınav salonlarına sınav esnasında salon başkanları ve gözetmenlerin dışında
bölüm/program sınav komisyonları da dâhil olmak üzere kimse giremez,
e) Sınav saatleri ilan edilen saatten önce başlatılamaz,
f) Sınav başlamadan önce salon başkanları sınavda uyulması gereken kuralları ve
gerekli uyarıları adaylara karşı yüksek sesle duyurur,
g) Adaylar, sınavın ilk 15 dakikası sınava alınabilirler. Sınavın başlamasını takip eden
ilk 15 dakikasını müteakip hiçbir öğrenci salonlara alınmaz ve sınavın ilk 30 dakikasından önce
salondan çıkamaz,
ğ) Adaylar sınav salonlarına hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep
telefonu, kamera ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez,
h) Adaylar cevap kâğıtları ya da çizim kâğıtlarının üzerine soruda istenilen unsurların
dışında kopya, işaret ya da çizimler yapamaz, yaptığı takdirde sınavı geçersiz sayılır,
ı) Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar,
sınav disiplinini bozanlar, kopya çekenler, kopya çekmeye yeltenenler ve görüntü ya da çizim
ile kopya teşebbüsünde bulunanların sınavları geçersiz sayılır ve tutanak tutulur,
i) Sınavların herhangi birine katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun yeni
sınav yapılmaz,
j) Sınavlarda yoklamalar imza karşılığı ve sınav için gerekli belgelerle (sınav giriş
belgesinin yanı sıra; T.C. kimlik numaralı nüfus kâğıdı, süresi geçmemiş pasaport,) kontrol
edilerek yapılır,
k) Sınav sırasında doğabilecek teknik aksaklıklar ya da talepler konusunda sınav

salon başkanları bölüm/program sınav yürütme komisyonu ile temas kurar,
l) Sınavın uygulanmasına yönelik tutulması gereken tutanak ya da doldurulması
gereken evrak, salon başkanlarının ve salon gözetmenlerinin imzasıyla gerçekleştirilir,
m) Sınav bitiminde sınav kâğıtları adaylar salondan çıkarılmadan toplanır,
n) Sınav evrakı toplandıktan sonra adaylar tek tek salondan çıkarılır,
o) Sınav salon başkanları ve gözetmenler, sınav evrakını kendilerine verilmiş olan
zarflar içine yerleştirdikten sonra imzalı salon yoklama listesi ve tutanaklarla birlikte imza
karşılığında bölüm/program sınav yürütme komisyonuna teslim eder,
ö) Sınav evrakı kontrol edilir ve sınav kâğıt sayısı ile yoklamalar karşılaştırılarak
teslim alınır,
p) Adayların sınavın yapılacağı gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları
gerekmektedir. Adaylar sınava ilân edilen sıraya göre sınava alınmak zorundadırlar. Sırasını
kaybeden aday sınava alınmaz, sınav hakkını kaybeder ve herhangi bir hak talep edemez.
Ölçme ve değerlendirme usulleri ve puanlama
MADDE 16 - (1) Özel Yetenek Sınavları ölçme ve değerlendirme usulleri, puanlama ve
sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili esaslar aşağıda verildiği şekildedir.
a) Sınav bitiminde salon başkanlarından imza karşılığı alınan sınav kâğıtları sınavın
uygulama biçimine göre ya da geniş bir kapalı mekânda numara sırasına göre dizilerek
değerlendirme için hazırlanır,
b) Bölüm/program sınav jüri üyeleri değerlendirmeye başlamadan önce kendi
aralarında değerlendirme kurallarını gözden geçirirler,
c) Sınav değerlendirmesi sınav türlerine göre (birinci aşama-eleme sınavı veya ikinci
aşama-sıralama sınavı/sınavları) değişkenlik gösterebilir,
ç) Değerlendirmelerde esas unsur birinci aşama-eleme sınavlarında adayın sanatsal
potansiyellerini (yetilerini) tespit etmek, İkinci aşama-sıralama sınavı/sınavlarında ise sanatsal
eylem kapasitelerini (yeterliklerini) görmek olmaktadır,
d) Puanlama 100 puan üzerinden yapılır. Puanlar puanlama cetveline sıra
numaralarına göre işlenir,
e) Puanlama bittiğinde puanlama cetvelleri bölüm/program sınav jüri üyeleri
tarafından imzalanarak elektronik ortamlarda kayıt altına alınır, yapılacak sınavların her
aşamasında 100 puan üzerinden en az 50 puan alması gerekir.
f) Her bir adayın not ortalaması jüri üyelerince verilen puanların en yüksek ve en
düşük olanı çıkarılarak hesaplanır (jüri üyelerinin en az üç (3) kişiden teşkil olması koşuluyla),
g) Sınav sonuçları numaralı kâğıtların üzerine puanları rakamla yazılarak işlenir,
ğ) Elektronik ortamda adayların isimlerinin karşılarına puanları işlenir,
h) Birinci aşama-eleme sınavının sonuçları adayların sınavdan aldıkları salt puanlar
ile belirlenir ve Bartın Üniversitesi internet sayfasında ve panolara asılarak duyurulur; İkinci
aşama-sıralama sınavı/sınavlarının sonuçları ise, ÖSYM’nin yaptığı (YGS) Yükseköğretime
Geçiş Sınavı puanı, alan liseleri ilgili katkı puanı ve (ÖYSP) Özel Yetenek Sınav Puanının
standart hesaplamaları yapılarak ortaya çıkarılır,
ı) Değerlendirme sonucunda Yerleştirme Puanlarıyla asıl liste, sıralama puanları ile
yedek liste ilân edilir. Kontenjan dışındaki tüm adaylar sıralamaya göre yedek kazananlar
biçiminde ilân edilir.
Yerleştirme puanları
MADDE 17 - (1) İki aşamalı çoklu sınav yapısında gerçekleştirilen özel yetenek
sınavları ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:
a) İkinci aşama-sıralama sınavı/sınavlarına girmeye hak kazanan adayların puanları
yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılır,
b) Birinci aşama eleme ve ikinci aşama-sıralama sınavı/sınavları puanları yüzlük
(100’lük) sisteme göre hesaplanır,

c) Adayların Özel Yetenek Sınav Puanına (ÖYSP); Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı
(AOBP) ve alan kodları ile uyuşması halinde bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden
mezun olacak adaylara uygulanacak AOBP ek puanı, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili
esaslar çerçevesinde hesaplanarak Yerleştirme Puanı (YP) elde edilir.
ç) Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en
düşüğüne doğru sıralanarak seçtiği bölümlere yerleştirilir.
d) İlân edilen kontenjan kadar aday sıralamada “Asıl Adaylar” olarak ilan edilir,
sıralamanın devam eden adayları ise tümüyle “Yedek Kazananlar” olarak büyük puandan küçük
puana göre sıralanır,
e) Bir önceki yıl ÖSYS’de YGS/LYS puanıyla veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile bir
örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların AOBP’ları ile ilgili katsayılar, ÖSYS
Başvuru Kılavuzundaki ilgili maddeye/maddelere göre değerlendirilir.
f) Adaylarının puanlarının hesaplanması için bütün sınavlara girmesi gerekmektedir.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 18 – (1) Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Lisans
Programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanları, Bartın Üniversitesi
Senatosu tarafından belirlenir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru koşulları
MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu adayların başvuruda aşağıdaki belgeleri hazırlaması
gerekir:
a) Sınavına girmek istedikleri bölümü belirten dilekçe,
b) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında T.C. liselerine eşdeğer bir okuldan
mezun olduklarını gösterir eşdeğerlik belgesi,
c) Pasaportlarının aslı ve fotokopisi,
ç) Üniversitede öğrenim görme hakkı kazandığını gösterir belge,
d) Ön kayıt ödenti belgesi.
Yabancı Uyruklu öğrencilerin sınavları
MADDE 20 – (1) Yabancı uyruklu adayların sınavları aynı esasa göre yapılır ve
sonuçlandırılır.
Kesin kayıt ve yedek kayıt süreçleri
MADDE 21 - (1) Kayıtlar ile ilgili esaslar:
a) Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde ve Fakülte Öğrenci İşleri
Bürosunda kesin kayıtlar duyurulan süreler içinde yapılır,
b) Asıl listeden kayıt yaptıranların listeyi tamamlayamaması üzerine yedek listeden
adaylar internet üzerinden ve iletişim telefon numaralarından aranarak kayıt için çağırılır,
c) Yedek listedeki adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıralanarak seçtiği bölüme yerleştirilir,
ç) Kesin Kayıtlarda Yerleştirme Puanı (YP) eşit olması halinde YGS puanı yüksek
olan aday tercih edilir,
d) Eksik belge ile kayıt yapılmaz,
e) Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler,
f) Yedek adaylar ile de doldurulamayan kontenjan boşlukları için yeni bir işlem yapılmaz.
g) Kesin kayıt yaptıranlardan yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihine kadar
kayıtlarını sildirenlerin yerine o bölüme ait yedek listeden sırası gelen adaylara kayıt hakkı
tanınır.
h) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Lisans Programına kesin kayıt için
kazanan öğrenciler gerekli belgelerine ek olarak Devlet Hastanesi ya da Tıp Fakültesi Göz
Kliniğinden renk körlüğü bulunmadığını, göz hastalıkları ve kusurları olmadığını gösteren

resmi onaylı rapor ekleyeceklerdir.
UÇUNCU BOLUM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 22 - (1)
a) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
Programlarına Özel Yetenek Sınavları esnasında, kayıtlar süresince gerçeğe aykırı beyanda
bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların
başvuruları ve işlemleri iptal edilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise kayıtları iptal edilir. Adli
bir suç gözlemlenmiş ise adli makamlara bildirilir.
b) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Lisans
Programlarına Özel Yetenek Sınavları şeffaflık ve adillik açısından kamera ile kayıt altına alınır
ve sınav sonrası talep halinde ilgililere açılır.
c) Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin tüm görevlendirmeler resmi yazı ile yapılır.
Yürürlük
MADDE 23 - (1) Bu yönerge Bartın Üniversitesi Senatosunun …./…/….. tarih ve …..
sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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(Fakülte Tarafından Verilecektir)

DAL TERCİHLERİ:
Resim-İş Eğitimi anabilim Dalı

(

)

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Yönergesini okudum.
Bütün koşulları kabul ediyorum. Bilgilerimin doğruluğunu onaylıyorum. Hatalı ve eksik
bilgiler neticesinde kayıt ve sınav ilgili hak talep etmeyeceğimi beyan ediyorum.
…./..…./20… .
Adayın İmzası:
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Yukarıda açık kimliği yazılı olan ……………………………. Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Lisans Programı özel yetenek sınavına müracaat etmiş
olup, sınava girmeye hak kazanmıştır.
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Dekan
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