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Değerli Adayımız,
Başvurduğunuz yetenek sınavı ile Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş
Öğretmenliği Programlarında öğrenim görmek üzere aranızdan her bir program için
yirmi öğrenci alınacaktır. Sanat ve estetik, insanın en üst düzey ihtiyaçlarındandır. Bu
nedenledir ki, estetik ve sanat alanlarında gelişmiş toplumlar diğer tüm alanlarda da
gelişme imkânı yakalayabilmektedir. Müzik ve resim alanlarında yapılan çalışmalar
bireyin kendini ifadesi anlamında önemli araçlardır. Aynı zamanda toplumların
gelişmişlik düzeyinin bir işareti olarak kabul edilir.
Güzel sanatlar eğitimi alanında oldukça dinamik ve donanımlı bir bölüme
girebilmek için yarışacaksınız. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında eğitim alacak öğrencilerimiz; bizler
için son derece ayrıcalıklı bir konuma sahip olup, mezun olduklarında öğrencilerinin
eğitimine ve toplumun kültürel değerlerine çok önemli katkıları olacaktır.
Başarılar dilerim.
Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR
Dekan
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ÖZEL YETENEK SINAVLARININ BAŞVURU KOŞULLARI

1. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 6. Maddesi içerisinde
belirtilen esaslar doğrultusunda;
Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik
programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT'de en düşük 800.000 inci başarı
sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı
sırası dikkate alınır.). Engelli adayların da (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)) özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına
başvuruda Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek
puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili
yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır.
2. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik ve Resim-İş Öğretmenliği Programları
kontenjanı ile kayıt ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır (Program kontenjanlarının %10’u [2 kontenjan] engelli öğrenciler için
ayrılmıştır).
PROGRAM

KONTENJAN

ÖN KAYIT
TARİHİ

SINAVTARİHİ

KESİN KAYIT
TARİHİ

Müzik
Öğretmenliği

20

25 - 28 Temmuz

3 - 5 Ağustos

22 - 26 Ağustos

Resim-İş
Öğretmenliği

20

25 Temmuz – 04
Ağustos

10 Ağustos

22 - 26 Ağustos
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ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ
Özel Yetenek Sınavı başvuruları Müzik Eğitimi Anabilim Dalı için 25 - 28
Temmuz 2022 tarihleri arasında, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı için 25 Temmuz 04 Ağustos tarihleri arasında www.gop.edu.tr internet adresinde, DUYURULAR
bölümünde yer alan linkten yapılacaktır. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek
sınavına girecek adayların sınava girecekleri gün ve saat bilgileri 29 Temmuz
tarihinde Üniversitemizin web sitesinde ilan edilecek listede yer alacaktır. Adayların
başvuruları beyan esasına dayalı şekilde alınacaktır. Beyan edilen bilgilerin hatalı,
eksik olması durumunda sorumluluk adaya aittir. Hatalı, eksik bilgi girişi yaptığı
tespit edilen adayların sınavları iptal edilir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
1- Adayların sınava gelirken getirmekle yükümlü olduğu belgeler;
 Aday Bilgi Formu (internet başvurusu sayfasından alınacaktır).
 2022-YKS sonuç belgesi.
 Lise diplomasının (mezuniyet belgesinin ya da adayın kesin kayıt tarihine kadar
mezun olabilecek durumda olduğunu gösteren belgenin) fotokopisi.
 Engelli adayların engel durumlarını belirten rapor.
NOT: Adaylar istenen belgeleri sınav günü, sınav başlamadan önce
görevlilere teslim edecektir. Başvuru için gerekli olan belgelerde hata veya
eksiklik görüldüğü takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
2- Adayların sınav süresince sınav salonu ve çevresinde cep telefonu, kamera, ses
kayıt ve benzeri cihazları bulundurmaları yasaktır. Bu tür cihazları sınav
salonlarında bulunduran adayların tespiti durumunda sınavları geçersiz
sayılacaktır.
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3- Jüri, sınavın uygulanması esnasında doğabilecek aksaklıkları/olumsuzlukları
gözeterek sınav süresini, yerini, kurallarını ve değerlendirme esaslarını değiştirme
hakkına sahiptir. Böylesi bir durumda

yapılan değişiklikler adaylara

duyurulacaktır.
4- 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda
(Taşlıçiftlik Yerleşkesi) yapılacaktır.
5- 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır.
6- Sınavlar sonucunda yapılan sıralamada Müzik Öğretmenliği Programı için, “iki”
(2) engelli kontenjanı olmak üzere toplam “yirmi” (20) asil, sınavın A (Ses İşitme)
ve B (Ezgi ve Tartım İşitme) boyutlarından toplamda en az kırk (40) puan almış
geri kalan tüm adaylar yedek olmak üzere, öğrenci listesi; Resim-İş Öğretmenliği
Programı için, “iki” (2) engelli kontenjanı olmak üzere toplam “yirmi” (20) asil
ve özel yetenek sınavından elli (50) ve üzeri puan almış fakat asil listenin dışında
kalan tüm adaylar ise yedek olmak üzere, öğrenci listesi www.gop.edu.tr web
sayfasından ilan edilecektir.
7- Kazanan adayların kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
8- Bu kılavuz tebliğ mahiyetinde olup, içerdiği hükümler bağlayıcıdır.

Bilgi İçin:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Merkez/Tokat
Tel: 0356 252 16 16 – 3477 Faks: 0356 252 15 46
Web adresi: www.gop.edu.tr
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MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI VE ÖZEL YETENEK SINAVI
TANITIMI
1. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLE İLGİLİ TANITICI BİLGİLER
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, dört yıl süreli “Müzik Öğretmenliği Lisans
Programı”

ile

ilköğretim

ve

ortaöğretim

kurumlarına

müzik

öğretmeni

yetiştirmektedir. Bu program, müzik alan bilgisi, meslek bilgisi, genel kültür
derslerini içermektedir. Bu kapsamda anabilim dalımızda; piyano, gitar, keman,
viyola, viyolonsel, şan, flüt, bağlama, ut vb.; orkestra/oda müziği, koro, armoni ve
eşlikleme, batı müziği teorisi ve uygulaması, Türk halk müziği teorisi ve uygulaması,
Türk sanat müziği teorisi ve uygulaması, müzik tarihi, müzik öğrenme ve öğretim
yaklaşımları vb. dersler yer almaktadır.
2000-2001 yılında eğitim-öğretime başlayan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
2004 yılından itibaren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde
kendi binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı; 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim
Görevlisi ile eğitim-öğretim etkinliklerini sürdürmektedir.
Anabilim Dalımızda ders dışı etkinlikler olarak yöresel, bölgesel, ulusal
düzeyde öğrenci konserleri, öğretim elemanı konserleri, diğer üniversitelerde
gerçekleştirilen konser vb. etkinliklerle canlı bir müzik ortamı yaratılarak, bölgesel
ve ulusal anlamda müzik eğitimine ve müzik kültürümüze önemli katkılar
sağlanmaktadır.
Öğrencilerimiz

Sokrates/Erasmus+

öğrenci

değişim

programından

yararlanarak Avrupa üniversitelerinde öğrenim imkânı bulur. Ayrıca Farabi Değişim
Programı ile ülkemizdeki üniversiteler arasında öğrenci değişimi programından
yararlanmaktadır.
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2. ÖZEL YETENEK SINAVI
2.1. Özel Yetenek Sınavının Uygulanması
Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı tek aşamalı olarak
yapılmaktadır. Sınavın güvenilirliğini arttırmak ve kalite sürecine katkı sağlamak
amacıyla sınav kamera ile kayıt altına alınacaktır. Bu kayıtlar bir sonraki özel yetenek
sınavına kadar Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı arşivinde saklanır.
Adayların, başvuru döneminin bitmesinin ardından 29 Temmuz 2022 tarihinde
Üniversitemizin web sayfasından kendilerine duyurulacak olan tarih ve saatte
Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu önünde hazır
bulunmaları gerekmektedir. Her aday, ilan edilecek yer ve ilgili komisyonda sınava
alınacaktır. Sınava gelirken adayların yanlarında cep telefonu, çanta, çanta içinde
veya üzerinde herhangi bir kayıt cihazı vb. bulunmamalıdır. Adaylar tek aşama olan
sınav için müziksel çalma sınavında seslendirecekleri çalgılarını getirmelidirler.
Adaylar, Sınav Giriş Belgesini ve Nüfus Cüzdanını sınav süresince
yanlarında bulundurmak zorundadır.
2.2. Müziksel Yetenek Sınavı
Yetenek sınavı sözlü ve uygulamalı olarak yapılır. Sınav, adayların müziksel
işitme-yineleme, müziksel çalma, müziksel söyleme

becerilerinin ölçülüp

değerlendirilmesi amacına yöneliktir. Aday, en az üç üyeden oluşan komisyon
önünde bireysel olarak sınava alınır. Sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir.
Ses işitme ve ezgi işitme boyutlarında “küçük oktav la” ile “ikinci oktav re”
sesleri arasında, on birli aralık genişliğindeki sesler kullanılacaktır.
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2.2.1 Ses İşitme:


İki Ses İşitme (4x3p=12 puan): Adaydan piyanoda çalınan 4 adet aralığı sesiyle
ayrıştırması istenir.



Üç Ses İşitme (4x6p=24 puan): Adaydan piyanoda çalınan 4 adet üç sesli akoru
kalından inceye doğru sesiyle ayrıştırması istenir.



Dört Ses İşitme (2x8p=16 puan): Adaydan piyanoda çalınan 2 adet dört sesli
akoru kalından inceye doğru sesiyle ayrıştırması istenir.

2.2.2 Ezgi ve Tartım İşitme:


Tonal Ezgi Tekrarı (4x4p=16 puan): Adaydan piyano ile çalınan basit ölçüdeki
tonal ezgiyi sesiyle tekrarlaması istenir.



Makamsal Ezgi Tekrarı (4x4p=16 puan): Adaydan piyano ile çalınan aksak
ölçüdeki tampere sisteme uyarlanmış makamsal ezgiyi sesiyle tekrarlaması
istenir.



Basit Tartım Tekrarı (4x4p=16 puan): Adaydan vurularak çalınan bir adet basit
ölçüde hazırlanmış tartım cümlesini tekrarlaması istenir.
Adayın sıralamaya alınabilmesi için sınavın A (Ses İşitme) ve B (Ezgi ve

Tartım İşitme) boyutlarından 100 puan üzerinden toplamda en az 40 puan almış
olması gerekmektedir. Sınavın A (Ses İşitme) ve B (Ezgi ve Tartım İşitme)
boyutlarından toplamda 40 puan altında alan adayların sınavı başarısız sayılır.
2.2.3. Müziksel Çalma
Adaylar etüt veya eser olarak hazırladığı bir parçayı seslendirir. Gerekli
görüldüğünde adaydan teknik becerilerini göstermesi için başka bir parçayı çalması
istenir. Bu amaçla aday en az 2 (iki) parça hazırlamış olarak sınava gelmeli ve
seslendireceği parçaların notalarını yanında bulundurmalıdır. Adaylar sınavda bir
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çalgı ile seslendirme yapacaktır. Değerlendirmede; çalgıyı tekniğine uygun kullanma,
doğru ve temiz çalma, eserin düzeyi ve müzikalite boyutlarına dikkat edilir.
Bu sınavda adaylar tuşlu dokunmalı (piyano), mızraplı, tezeneli (gitar,
mandolin, bağlama, kanun, ut, vb.), yaylı (keman, viyola, kemençe vb.) ve üflemeli
(blok flüt, yan flüt, obua, klarnet, ney, mey vb.) herhangi bir çalgıyı seslendirebilirler.
Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.), mekanik öğeler taşıyan ve
programlanabilir öğeleri olan (elektronik org vb.) çalgılarla sınava girilmeyecektir.
Adaylar piyano ve kontrbas dışında sınavda çalacakları çalgıları beraberinde
getireceklerdir.

2.2.4. Müziksel Söyleme
Adaylar, İstiklal Marşı’nı ve bir sözlü müzik eserini seslendirirler.
Gerektiğinde adaydan başka bir eseri seslendirmesi de istenebilir. Bu amaçla aday,
İstiklal Marşı dışında en az 2 (iki) eser hazırlamış olarak sınava gelmeli ve
seslendireceği eserlerin notalarını yanında bulundurmalıdır. Komisyon gerekli
gördüğü takdirde adayın ses özelliklerini belirlemek için farklı uygulamalar yapabilir.
Değerlendirmede; ses sağlığı, ses gürlüğü, ses genişliği, doğru ve temiz söyleme ile
yorumlama boyutlarına dikkat edilir.
3. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Müzik Özel Yetenek Sınavı’nın genel değerlendirmesi 100 (yüz) puan
üzerinden yapılır. Puan hesaplanırken “ses işitme” ve “ezgi ve tartım işitme”
boyutlarının toplam puanının (100 puan) %50’si, “müziksel çalma” ve “müziksel
söyleme” boyutlarının toplam puanının (100 puan) % 50’si değerlendirmeye alınır.
Aşağıda belirtilen tabloda müziksel yetenek sınavının değerlendirme kriterlerini
gösteren puan dağılımı yer almaktadır:
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Özel
Yetenek

Müziksel Yeteneğin Ölçümü

Sınav Puanı
TOPLAM

4x 2 ses (3p) = 12 p
Ses işitme

4x 3 ses (6p.) = 24 p

52 puan

2x 4 ses (8p.) =16 p
Tonal ezgi (4 ölçü)

100
puan
(%50)

4x 4p= 16 p
Ezgi ve
Tartım
İşitme

Makamsal ezgi (4 ölçü)
48 puan

4x 4p= 16 p

100 puan

Tartım (4 ölçü)
4x 4p= 16p
Müziksel
Çalma
Müziksel
Söyleme

Eser ya da etüt

60 puan

İstiklal Marşı ve eser

40 puan

100
puan
(%50)

Adayın “Yerleştirmeye Esas Olan Puanı”, ÖSYM’nin “2022 Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu”nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme
Yöntemi” uygulandıktan sonra belirlenecektir.
Bu işlemler sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlayarak sıralama
yapılacaktır. 20 (yirmi) asil, sınavın A (Ses İşitme) ve B (Ezgi ve Tartım İşitme)
boyutlarından toplamda en az 40 puan almış, fakat asil listenin dışında kalan tüm
adaylar ise yedek olmak üzere öğrenci listesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından
ilan edilecektir.
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RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI VE ÖZEL YETENEK SINAVI
TANITIMI
1. RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLE İLGİLİ TANITICI BİLGİLER
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 4 yıl süreli “Resim-İş Öğretmenliği Lisans
Programı” ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına görsel sanatlar öğretmeni
yetiştirmektedir. Bu program görsel sanatlar alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel
kültür derslerini içermektedir. Bu kapsamda anabilim dalımız eğitim programında
resim, heykel, özgün baskı ve grafik tasarım alan dersleri yer almaktadır.
2004 yılında Eğitim-Öğretime başlayan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı; 1
Profesör (yabancı uyruklu), 4 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 2
Araştırma Görevlisi ile çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda eğitim vermektedir. Sanatı
ve sanat eğitimini kavrayabilen, estetik deneyimlerini yaşamın her alanına
yansıtabilen

öğretmen

adayları

yetiştirmeyi

hedefleyerek

eğitim-öğretim

faaliyetlerini sürdürmektedir.
Anabilim dalımız tarafından ders dışı etkinlikler olarak öğrenci sergileri,
öğretim elemanı sergileri, diğer üniversitelerde gerçekleştirilen sergi ve çalıştaylar
gibi etkinliklerle canlı bir sanat ortamı yaratılarak bölgesel ve ulusal anlamda sanat
eğitimine önemli katkılar sağlanmaktadır.
Öğrencilerimiz Sokrates/Erasmus öğrenci değişim programından yararlanarak

Avrupa üniversitelerinde öğrenim imkânı bulur. Ayrıca Farabi Değişim Programı ile
ülkemizdeki üniversiteler arasında öğrenci değişimi programından yararlanmaktadır.
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2. ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASI
2.1. Temel İlke ve Kurallar
Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı tek aşamalı olarak
yapılacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Sınav
sonucunda aday 50 (elli) puan altında not almış ise Özel Yetenek Sınavı
değerlendirmesine alınmaz ve başarısız kabul edilir. 20 (Yirmi) asil ve asil listenin
dışında kalan adaylar yedek olarak değerlendirilmeye hak kazanır.
2.2. Sınava Katılım
Sınav, 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü tek aşamada gerçekleştirilecektir.
Sınav mekânlarının fiziki imkânları doğrultusunda mümkün olan en az sayıda adayın
fiziki mesafe korunarak sınav salonlarına alınması sağlanacaktır.
2. 3. Sınavın Uygulanışı
Özel Yetenek Sınavı tek aşamada gerçekleştirilecektir. Sınavın güvenilirliğini
ve kalitesini artırmak amacıyla adayların sınav salonlarına alımı ve değerlendirme
aşaması kamera ile kayıt edilecektir. Bu kayıtlar bir sonraki özel yetenek sınavına
kadar Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı arşivinde saklanır.
Tüm adayların Özel Yetenek Sınavı'nın yapılacağı gün saat 09.00’da Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Eğitim Fakültesi binası öğrenci
giriş kapısı önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte sınav
yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava girme hakkından vazgeçmiş sayılır.
2.3.1. Çizim Sınavı
Adaylar toplu olarak sınava alınır ve sınav uygulamalı olarak gerçekleşir.
 Sınav için adaylara 90 dakika süre verilecektir.
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 45 dakika sonunda 5 dakikalık dinlenme arası verilir. 5 dakikalık ara 90
dakikalık sınav süresine dâhil edilmez.
Adaylardan sınav jürisi tarafından belirlenecek olan canlı veya cansız nesneyi
kullanarak görsel algı ve imgesel düşünmenin bir arada gözlemleneceği bir çizim
yapması istenir. Bu kapsamda adayların form algısı, yaratıcılık, çizgisel ifade
becerisiyle birlikte yorum bilgisi ölçülür. Sınav toplam 100 puan üzerinden
değerlendirilir.
3. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Çizim Sınavından alınacak puan adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı
(ÖYSP)’dır. Ancak adayın Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı
sonunda elde edeceği başarı derecesi olan “Yerleştirmeye Esas Olan Puanı”, “Özel
Yetenek Sınavı Puanına ÖSYM’nin “2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzu”nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi” uygulandıktan
sonra belirlenecektir.
Bu işlemler sonucunda en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralama
yapılacaktır. 20 (yirmi) asil, Özel Yetenek Sınavından 50 (elli) puan ve üzeri puan
almış fakat asil listenin dışında kalan tüm adaylar ise yedek olmak üzere öğrenci
listesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilecektir.
4. SINAV İÇİN GEREKLİ BELGE VE MALZEMELER
a) Sınav giriş belgesi
b) Nüfus cüzdanı
c)Kurşun kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş
d) Kıskaç veya mandal
e) 35x50 cm boyutlarında duralit veya mukavva altlık
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Önemli Not:
1. Sınavda kullanılacak kâğıt Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından verilecektir.
3. Özel Yetenek Sınavı’na geçmiş yıllarda başta “altlık” olmak üzere malzeme
eksiğiyle gelen adaylar olduğu görülmüştür. Bu durumdaki adaylara kesinlikle
malzeme temin edilmeyecektir. Görevli personelin böylesi taleplerle meşgul
edilmemesini önemle rica ederiz.
4. Adaylar, sınav sabahı saat 09.00’da Taşlıçiftlik Yerleşkesi Eğitim Fakültesi binası
öğrenci giriş kapısı önünde hazır bulunmalıdırlar. Adaylar tek tek isimleri okunarak
içeri alınacaklar ve kamera kaydının ardından sınav salonlarına yönlendirileceklerdir.
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EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ
ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAVINI KAZANARAK KESİN
KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Asil Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
22-26 Ağustos 2022, 08.00-17.00 saatleri arasındadır.
2. Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
1. Yedek liste 01-02 Eylül 2022, 08.00-17.00 saatleri arası,
2. Yedek liste 05-06 Eylül 2022, 08.00-17.00 saatleri arası,
3. Yedek liste 07-08 Eylül 2022, 08.00-17.00 saatleri arası,
4. Yedek liste 12-13 Eylül 2022, 08.00-17.00 saatleri arası,
5. Yedek liste 14-15 Eylül 2022, 08.00-17.00 saatleri arasıdır.
Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar için; üniversitemiz web sayfasında ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilan panosunda duyuru yapılacaktır.
3. Kesin kayıt için gerekli belgeler:
a. Adayın, mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya yeni tarihli
mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz).
b. 29 yaşını dolduran erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları “Askerlik
Durum Belgesi”.
Önemli Not:
1. Süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte başvuruda bulunmayan adayların
kaydı yapılmaz ve bu adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
2. Sınav sonuçlarına itiraz mercii Eğitim Fakültesi Dekanlığı’dır.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Tel: 0 (356) 252 16 19
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