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1.GİRİŞ 

Güzel sanatların bir bölümü olan resim bölümü, sanatsal ifade yeteneğinin bir çeşidi 

olarak bilinmektedir. Resim, diğer sanatlar gibi etkileşimin oldukça fazla olduğu bir sanat 

dalıdır. Bu da sanatın evrensel boyutunun bir göstergesidir. 

Resim bölümü mezunları, sanat alanında kendilerini ilerleterek kendi tarzlarını 

oluşturarak sanatçı kimliklerini tanıtarak ressam olarak eserler verebilmektedir. Dünya çapında 

tanınma, kendi kültürünü ileriye taşıma ve yayma görevlerini de sanatta ilerleyerek üstlenmiş 

olmaktadırlar. 

Tüm bölümlerde lisans tamamlama 4 yıllık olduğu gibi resim bölümü de 4 yıllık 

fakültelerde tamamlanabilir. Bu bölümün ön lisans seçeneği bulunmamaktadır. 

Resim bölümü okumak isteyen öğrenciler öncelikle bazı yetenek belirleme sınavlarına 

tabi tutulmaktadırlar. Fakülteler veya üniversiteler bu sınavları kendi belirlediği içeriklere göre 

puanlandırıp öğrencileri seçmektedir. 

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girdikten sonra üniversitelerin yetenek 

sınavındaki puanlar ile resim bölümü okumaya hak kazanmaktadır. 

Resim bölümünde sanat eğitimiyle beraber, tasarımı destekleyen ve bireysel yeteneği 

en üst düzeyde ortaya çıkartmayı amaçlayan bir eğitim verilmektedir. Birçok sanatçı ve 

ressamın eserlerini inceleyerek ortaya çıkan akımları ele alarak öğrenim görülmektedir. Bu 

bölüm birçok yönüyle hem öğretsel hem de işlevsel olarak gelişim sağlamayı amaçlayarak 

öğrencilerin yeteneklerini açığa çıkarabilmeleri için kuralları belirlerken aynı zamanda 

kuralların dışına çıkarak üretim yapabilmeyi sağlamaktadır. 

 

2.GENEL BİLGİLER 

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü Lisans programına 

aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav tarihlerine göre 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. 

Bu kılavuz; sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların 

duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar. Özel Yetenek Sınavına 

girebilmek için adayların başvuruları Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi web 

sayfasında verilecek olan linkten online olarak alınacaktır. 

Resim Bölümü Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı Bayburt Üniversitesi Sanat ve 

Tasarım Fakültesi tarafından Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi’nde bulunan Sanat ve 

Tasarım Fakültesinde yürütülecektir. Bütün adaylar sınava girmeden önce bu kuralları okumuş 

olmakla yükümlüdürler.  

Bu kılavuz 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu ve Yükseköğretim

 Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Tablo 1. Öğrenci Alınacak Programlar, Kontenjanları, Başvuru ve Sınav Tarihi 

 

Fakülte 

Adı 

Öğrenci 

Alınacak 

Lisans 

Programı 

Uyruğu Engelli 

Olmayan 

Öğrenci 

Kontenjanı* 

Engelli 

Öğrenci 

Kontenjanı 

** 

Başvuru 

Tarihleri 

Sınav 

Tarihleri 

Sınav 

Başlama 

Saati 

Engelli 

Adaylar için 

Sınav Başlama 

Tarihi ve Saati 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Resim 

Bölümü 

T.C. 

KKTC 27 3 
25.07.2022 

19.08.2022 
29.08.2022 09.30 

29.08.2022 

09.30 Uluslararası 

*** 3 
22.08.2022- 

26.08.2022 

31.08.2022 09.30 

 

* 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları  

Kılavuzunda kontenjanlarla ilgili bir değişiklik olursa, kılavuzda verilen son kontenjanlar 

dikkate alınacaktır. 

**Engelli aday (engelli sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi kaydıyla) kontenjanı her bölüm 

kontenjanının %10’u kadardır. Engelli öğrenci kontenjanı boş kalır ise bu kontenjan engelli 

olmayan öğrenci kontenjanı için kullanılabilecektir.  

***2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara 

göre Bayburt Üniversitesinde öğrenim görmek üzere başvuru yapan uluslararası öğrenci 

adayları için önerilen kontenjanlarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca herhangi bir 

değişiklik yapılırsa, YÖK tarafından ilan edilecek son kontenjanlar dikkate alınacaktır. 

 

3.BAŞVURU ŞARTLARI 

NOT 1: Uluslararası öğrenci adayları için Bayburt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Ofisi tarafından ilan edilmiş başvuru şartları geçerlidir. 

 

NOT 2: Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim 

Dönemi, Resim Bölümüne girecek olan adaylar için 2022 YKS ilişkin esaslar 04.02.2022 

Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş 2547 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi 

uyarınca, 2022 YKS’den itibaren BARAJ PUANI UYGULANMAYACAKTIR. Ayrıca, özel 

yetenek sınavına girecek adaylardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.  

 

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı adaylar için: Lise ya da dengi bir okuldan 

mezun olmak veya kesin kayıt tarihi itibariyle mezun durumda olacağını belgelemek 2021 veya 

2022 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) puan almış olmaları gerekmektedir. 

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak 

yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının 

hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

2022-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2021-TYT puanını, 2022 yılı için kesinlikle 

kullanamayacaktır. 

Engelli adaylar (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) engel durumlarını tam teşekküllü bir hastaneden “Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir.  
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3.1.Başvuru için Gerekli Belgeler 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, başvurular Bayburt Üniversitesi resmi internet 

sayfası üzerinden açılacak ara yüzdeki, Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi sayfasında 

paylaşılacak olan link üzerinden yapılacaktır.  

Başvuru sistemini kullanabilmek için TC Kimlik Numaralarını veya e-posta adreslerini 

kullanarak Özel Yetenek Sınavı Aday Başvuru Bilgi Sistemine kayıt olmak zorundadırlar. 

Uluslararası öğrenci adayları Haziran ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan ilanda belirtilen tarih aralığında, kontenjan ve koşullar dâhilinde online olarak 

başvurabileceklerdir.  

Uluslararası öğrenci adayları öncelikle "Bayburt Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı 

Uluslararası Öğrenci Alım şartlarını yerine getirmiş olmaları ve “Başvurular, Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi/Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri” modülü üzerinden online olarak 

başvurularını yapmaları gerekmektedir. Uluslararası aday başvurusunu yaptıktan ve başvurusu 

üniversitemiz tarafından Onaylandıktan sonra diğer adaylar gibi özel yetenek sınavına tabi 

tutulacaklardır. 

Adayların başvuru esnasında istenen belgeler kısmına, başvuru için talep edilen 

belgelerin aslını veya fotokopilerini tarayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

İlan edilen süre dışında,   şahsen veya posta yolu ile başvuru kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC* vatandaşı adaylarının başvuru yapabilmesi için gerekli 

belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu belgelerin Özel Yetenek Sınavı Aday Başvuru Bilgi 

Sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 

 2021 veya 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi (Temel Yeterlilik 

Testi-TYT puanını içeren belge)** 

 Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (Resmi/Geçerli Kimlik Belgesi) 

 Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden biri. 

 4.5 x 6 cm ebadında son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğraf 

başvuran adayı açık şekilde tanımlayacak; tüm yüzü gösterir biçimde çekilmiş olmalıdır) 

 Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınan “Engelli Sağlık Kurulu 

Raporu” 

 Uluslararası öğrenci adaylarının Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara 

göre Bayburt Üniversitesi programlarında öğrenim görmek üzere yaptıkları başvurularda 

verdikleri bilgi ve belgeler kullanılacaktır.  

 

*KKTC vatandaşlarının bilgilerinin MERNİS’ten çekilmesi sırasında yaşanacak bir sorun 

karşısında başvuru için gerekli evrakların Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunun yer alan mail 

adresine gönderilmesi ve telefonla iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

**2021-TYT puanı ile özel yetenek sınavına başvuracak adaylar, 2021-YKS sonuç belgesi ile 

birlikte 2022- YKS Aday Başvuru Formu ya da 2022 YKS Sınav Giriş Belgesini de sisteme 

yüklemelidirler. 

 

3.2.Ön Kayıt 

Özel Yetenek sınavına girebilmek için adayların ön kayıt (başvuru) işlemleri 25-

07.2022-19.08.2022 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Bayburt 

Üniversitesi üzerinden (www.bayburt.edu.tr), Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 

(https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarim-fakultesi) web sitesinde verilecek olan linkten online 

https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarim-fakultesi
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olarak gerçekleştirecektir.  

Sisteme yüklenen başvuru evraklarındaki eksik veya hatalı bilgilerden adayın kendisi 

sorumludur. Eksik veya yanlış belgeler veya bilgiler ile başvuru yapan adayların başvuruları 

geçersiz sayılacaktır ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır. Adayların başvuru bilgi ve 

belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış 

olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında gerekli kanunî işlem yapılması yoluna gidilecektir. 

Başvuru sistemini kullanabilmek için adaylar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını 

kullanarak Özel Yetenek Sınavı Aday Başvuru Bilgi Sistemine kayıt olarak gerekli bilgi ve 

belgeleri yükleyeceklerdir. İnternet üzerinden ön kaydını (başvurusunu) yapan adaylara sistem 

tarafından 2022 yılına ait Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi oluşturulacaktır, adayların sınava 

gelirken Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanlarını da (Resmi/ Geçerli 

Kimlik Belgesi) yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

 

3.3.Ön Değerlendirme 

Özel Yetenek Sınavlarına başvuran adayların ön değerlendirmesi, adayların 2022 yılı 

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puanlarına göre yapılacaktır. Adayların TYT puanları 

en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve KONTENJAN SAYISININ 3 KATI KADAR 

aday özel yetenek sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Üç kat kontenjan şu şekilde 

uygulanacaktır: 

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Lisans Programı için 30 kişilik (27+3) 

kontenjan belirlendiğinden toplam 81+9=90 kişi aday özel yetenek sınavına katılmaya hak 

kazanacaktır. Mevcut sıralamanın dışında kalan adaylar elenecek ve özel yetenek sınavına 

çağrılmayacaklardır. 

Engelli adaylar için ayrılacak kontenjanın dolmaması durumunda bu kontenjan, 

kontenjanı ilan edilen ilgili lisans programında engelli olmayan adaylar için kullanılacaktır. 

Ön değerlendirmeyi geçerek 2022 özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adaylar 

ve adaylara ait bilgiler Sanat ve Tasarım Fakültesinin internet sayfasında duyurulacaktır. 

 

3.4.Sınav Tarihi ve Yeri 

Resim Programı Özel Yetenek Sınavları 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.30’da 

gerçekleştirilecek olup her bir aday için sınav yeri 26.08.2022 tarihinde Sanat ve Tasarım 

Fakültesi’nin internet sayfasında ilan edilecektir. Resim Programı Özel Yetenek Sınavına 

girecek (engelli adaylar dahil) adayların 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.30’da Sanat ve 

Tasarım Fakültesi’nin internet sayfasında ilan edilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Uluslararası öğrenci adaylarının da 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.30’da Sanat ve Tasarım 

Fakültesi’nin internet sayfasında ilan edilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 

4.SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ 

Özel yetenek sınavları 2022-YKS Kılavuzu gereği, Fakülte Yönetim Kurulu’nca 

belirlenecek esaslara göre;  Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilecek komisyon ve diğer 

elemanlarca yapılır ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığınca yürütülür. 

Özel yetenek sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların 

duyurulması ile ilgili işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgiler 2022 Yılı Özel Yetenek Sınavı 

Kılavuzunda yer alacaktır. Bu kılavuz Sanat ve Tasarım Fakültesi internet sayfasında ilan 

edilecektir. Özel yetenek sınav kılavuzunda yer almayan her türlü hususta Bayburt Üniversitesi 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulunun görevlendirdiği sınav 

komisyonu karar almaya yetkilidir. 
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4.1.Sınavla İlgili Komisyon ve Görevleri 

Komisyonun Görevleri 

Sınav Komisyonu, Sanat ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından 

görevlendirilir, görevleri şunlardır: 

a ) Adayların özel yetenek sınav programlarının yer ve zamanının belirlenmesi, 

b ) Sınav gözetmenlerinin oluşturulması, 

c ) Sınav güvenliği için önlem alınması, 

d ) Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması, 

e ) Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve bunların görevlendirmelerinin yapılması, 

f ) Sınav Komisyonu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

g) Sınavların başlangıcından sonuna kadar her aşamada Özel Yetenek Sınavının yürütülmesiyle 

ilgili tüm işlemleri üstlenir. 

h) Sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamak. 

ı) Sınav ile ilgili oluşabilecek itirazlar, aynı gün içinde yapıldığında dikkate alınacaktır. 

 

Destek Hizmetleri 

Sınavın Yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti Üniversitemize bağlı aşağıda 

belirtilen birimlerden talep edilebilecektir. 

a) Genel Sekreterlik, 

b) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, 

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

d) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, 

e) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, 

f) Personel Dairesi Başkanlığı, 

g) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 

h) Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü. 

 
5. 2022–2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA 

ESASLARI 

5.1. Amaç ve Kapsam 

Bu uygulama esasları Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim 

Bölümüne ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin kuralları düzenler. 

Uygulama Esasları; Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümüne yönelik özel yetenek 

sınavına giriş için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerinin 

tespit ve usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

5.2. Dayanak 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 45. maddesi ve 2022 Yılı ÖSYM Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunun İlgili maddeleri. 

 

5.3. Tanımlar 

Bu uygulama esaslarında geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

 

Rektörlük: Türkiye Cumhuriyeti Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü 

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 

Özel Yetenek sınavı. 

YKS: 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
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TYT: Temel Yeterlilik Testi 

OBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı 

YP (Yerleştirme Puanı): Özel yetenek sınav puanından elde edilen ÖYSP, OBP ve TYT 

puanının bu uygulama esasında belirtilen yönteme göre hesaplanması ile elde edilen kesin 

kayıt için sıralama puanı. 

 
6.ADAYLARIN SINAVA GİRİŞTE BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER 

 Adayların sistemden indirdikleri “2022 yılına ait Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” 

 Fotoğraflı ve Onaylı Nüfus Cüzdanı (Resmi/Geçerli Kimlik Belgesi. Sürücü Belgesi, 

Pasaport vb. gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu belgeler resmi/geçerli 

kimlik belgesi olarak kabul edilir). 

2022 Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı 

(Resmi/Geçerli Kimlik Belgesi; Sürücü Belgesi, Pasaport v.b.) olmayan adaylar sınava 

alınmazlar. Sınava zamanında girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili bir hak ve talepte 

bulunamaz. 

Adaylar, sınav sürecinin bütün aşamalarındaki durumlarını kendileri takip etmek 

zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmeyecek ve telefonla bilgi 

verilmeyecektir. 

 
7.ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILIŞI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

SONUÇLARIN DUYURULMASI 

Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu gereği, ilgili Yönetim Kurulunca 

belirlenecek esaslara göre; Yönetim Kurulunca Görevlendirilecek Komisyon ve diğer 

elemanlarca yapılır ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığınca yürütülür. 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

 

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

 

2022 TYT Puanı (TYT-P) 

 

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunun ilgili bölümün de verilen formüllere göre adayların aldıkları Özel 

Yetenek Sınavı Puanlarının (ÖYSP) toplamının aday sayısına bölünmesiyle sınavın ortalaması, 

sınavın Standart Sapması (SS) ve Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

hesaplanır. Bu hesaplama yapıldıktan sonra aynı kılavuzun ilgili bölümünde verilen formüllere 

göre adayların Yerleştirme Puanları (YP) hesaplanır. Bütün programlarda Özel Yetenek 

Sınavına girecek adayların puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılacaktır. 

 

Özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayları Yerleştirme Puanlarının (YP) 

hesaplanmasında, adayların 2022-YKS’den aldıkları TYT puanları kullanılacaktır. 

Yerleştirmeye esas olacak olan puan Yerleştirme Puanı (YP), 2022 ÖSYS 

Yükseköğretim Puanları ve Kontenjanları Kılavuzunda verilecek formüllere göre 

hesaplanacaktır. Buna göre, aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Güzel Sanatlar Lisesinin 

Resim alanından geliyorsa) (30.03.2012) tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 
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uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 

tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

YP = ( 0,55 x ÖYSP x 5 ) + ( 0,12 x OBP ) + ( 0,45 TYT-P ) + ( 0,06 x OBP ) 

Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim programı için aday genel lisenin 

Sosyal Bilimler alanından geliyorsa): 

YP = ( 0,55 x ÖYSP x 5 ) + ( 0,12 x OBP ) + ( 0,45 x TYT-P ) 

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun ilgili bölümünde 

belirtildiği üzere 2021-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel 

yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarına ilişkin katsayıları 

yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır.  

2021-TYT puanı ile sınava girecek adaylar 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 

2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak istemesi durumunda Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi 

için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖSYP) 40’ın altında olan adayların (engelli olsun veya 

olmasın) Yerleştirme Puanları (YP) hesaplanmayacak olup bu adaylar doğrudan başarısız 

sayılacaklardır. ÖYSP Dağılımının Ortalaması ve standart sapması hesaplanırken Özel Yetenek 

Sınavı Puanı (ÖYSP) 40’ın altında olan adayların puanları bu hesaplamalara dâhil 

edilmeyecektir. İlan edilen listelerde bu adayların isimlerinin karşısına “YP Hesaplanmamıştır” 

ibaresi düşülecektir. Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak 

üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Adayların 

sıralamasında; adayların puanlarının yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda, TYT puanı 

yüksek olan; eşit puanlı adaylardan TYT puanları da eşit olanların kendi aralarında Ortaöğretim 

Başarı Puanı (OBP) yüksek olan; eşit puanlı adaylardan TYT puanları ve OBP’lerinin her 

ikisinin de eşit olması halinde ise alandan gelen adaya öncelik tanınacaktır. 

Hesaplanan Yerleştirme Puanları (YP) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığınca ilan 

edilir. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığınca ilan edilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına 

yapılacak itirazlar Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, Sanat 

ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilerek 

listenin son hali Rektörlük Makamına arz edilir. 

 

NOT: Engelli öğrencilerin (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), durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla, başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmayacak 

kendi aralarında yapılacak olan yetenek sınavının sonucuna göre değerlendirileceklerdir. 

 

8.KESİN KAYIT İŞLEMLERİ  

 
Asıl listeden yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri 2022–YKS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre ve ilan edilen tarihler 

arasında ve bizzat öğrenci tarafından (noter vekaleti ile başka bir kişi tarafından da yapılabilir) 

verilecek belgeler ile Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Öğrenci İşleri 

tarafından yapılır. 

Asıl listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları 

takdirde kayıt haklarını kaybederler. 

Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi'nin internet sayfasında ilan edilir ve bu kontenjanlar için Ek Yerleştirme yapılır. 
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2022 Özel yetenek Sınavları Yedek listelerinde yer alıp Ek Yerleştirme yoluyla kesin 

kayıt yaptırmak isteyen adayların, 2022 Özel Yetenek Sınavlarında aldıkları Yerleştirme 

Puanlarını (YP) ve sıralamalarını da gösteren belge ile bizzat, mail veya faks (0 458 333 20 44) 

yoluyla Sanat ve Tasarım Üniversitesi Fakültesi Dekanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Ek Yerleştirmeye başvuran adaylar, Yerleştirme Puanlarına göre en yüksekten en 

düşüğe kadar sıralanır ve boş kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış 

olur. Ek Yerleştirmeye hak kazanan adayların isimleri ek yerleştirme tarihlerinin bitiminden bir 

gün sonra Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin internet sayfasında ilan edilirler. 

Bu adayların kesin kayıt işlemleri 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre ve buna 

göre belirlenecek takvime göre mesai saatleri içerisinde bizzat öğrenci tarafından (Noter 

vekaleti ile başka bir kişi tarafından da yapılabilir) verilecek belgeler ile Bayburt Üniversitesi 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Öğrenci İşleri tarafından yapılır. 

Kontenjanların yine boş kalması durumunda yapılacak uygulama için Bayburt 

Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Kılavuzun geri kalan bölümlerinde Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü lisans 

programının Özel Yetenek Sınavlarının yürütülüşü ve değerlendirilmesine yönelik ölçütler 

açıklanmıştır. 

 
8.1.Sınavın İçeriği, Tarihi, Yeri ve Saati 

 
29.08.2022 tarihinde sınava girecek bütün adayların Bayburt Üniversitesi Sanat ve 

Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı, Bayburt Üniversitesi/Baberti Külliyesi 

(Yerleşkesi) /Sanat ve Tasarım Fakültesi/ Resim Atölyesi’nde tek oturumda iki sınav şeklinde 

yapılacaktır. Bunlar; 

1- Modelden Desen Çalışması Sınavı  

2- İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavı. 

Modelden Desen Çalışması Sınavı; Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından belirlenen 

modeli gözleyerek desen çalışmasını yaklaşık 50 x 70 cm’lik resim kâğıdı üzerine 

yapacaklardır. Modelden Desen Çalışması sınavı 90 dakika sürecek ve sınav esnasında, 

modelin dinlenmesi için iki kez, yarım saatte bir, beşer dakika ara verilecektir. Bu süre 90 

dakikaya eklenecektir. 

İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavı; Sınav Komisyonu tarafından belirlenen konu adaylar 

tarafından yaklaşık 50 x 70 cm’lik resim kâğıdı üzerine kurşun kalemle çizilecektir. İmgesel 

(Hayali) Tasarım sınavı için adaylara 90 dakikalık bir süre verilecektir. Sınav Komisyonu 

yetkililerin onayı ile yaptırılması istenen çalışmanın özelliğine göre bu sınavın süresinde kısmi 

değişiklikler yapabilir. 

Resim Özel Yetenek Sınavı Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Binasının 3. Katında 

bulunan Sanat ve Tasarım Fakültesine ait Resim Atölyelerinde (347, 348, 349, 350) 

gerçekleştirilecektir. 

T.C. ve K.K.T.C. uyruklu öğrencilerin sınavları 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 

09.30’da, Uluslararası öğrencilerin sınavları ise 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.30’da 

başlayacaktır. 

Adayların hangi gün ve saatte, hangi derslikte sınava girecekleri 08.08.2022 tarihinde 

Sanat ve Tasarım Fakültesinin internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların kendi sınav 

saatlerinden en az 1 saat önce sınav yerinde (Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Binasının 3. 

Katında bulunan Sanat ve Tasarım Fakültesinde) hazır bulunmaları gerekmektedir. 
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8.2.Sınav Araç ve Gereçleri 

Sınav esnasında adayların kullanacakları 50x70 cm boyutlarındaki resim kâğıtları ve 

altlıklar sınav görevlileri tarafından adaylara dağıtılacaktır. 

Adaylar Özel Yetenek Sınavı’na gelirken, yanlarında sadece tükenmez veya mürekkepli 

kalem, kurşun kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş, kıskaç veya mandal bulunduracaklardır. 

Adayların kendi resim altlıklarını kullanmalarına izin verilmeyecektir. 

 

8.3.Sınavın Yürütülmesi 

Baberti Külliyesi’nde (Yerleşkesi) tek oturumda yapılacak sınav 29 Ağustos 2022 

tarihinde saat 09.30’da başlatılacaktır. Adaylar, saat 09.00’dan itibaren daha önceden 

belirlenmiş olan salon ve sıra numaralarına göre sınav salonlarına alınacaklardır. Bu nedenle, 

adayların sınav başlama saatinden en az bir saat önce sınav binası önünde hazır bulunmaları 

gerekmektedir. 

Adayların sınava girebilmeleri için yanlarında; İnternetten indirdikleri “Özel Yetenek 

Sınavına Giriş Belgesi” ve “Fotoğraflı ve Onaylı Nüfus Cüzdanı” (Resmi/Geçerli Kimlik 

Belgesi. Sürücü Belgesi, Pasaport vb gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu 

belgeler, resmi/geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir) bulundurmak zorundadırlar. 

Resmi/Geçerli kimlik kartı ile 2022 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi olmayan 

adaylar sınava alınmazlar. 

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınır, daha sonra 

gelen adaylar ise sınava alınmazlar. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde adayların 

sınav salonlarını terk etmelerine izin verilmez. Belirtilen tarihte, salonda ve saatte sınava 

girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav başladığında, adayların kendilerine verilecek olan sınav kâğıtlarının üzerindeki 

kimlik bilgileri alanına ad ve soyadlarını, aday numaralarını ve T.C. Kimlik Numaralarını 

tükenmez veya mürekkepli kalemle yazmaları ve imzalamaları gerekmektedir. 

Sınav Salon Başkanları, sınav esnasında adayların sınav kâğıtlarındaki kimlik bilgilerini 

kontrol ederek ilgili yeri imzalayıp, üzerlerini kenarlarından yapıştırarak kapatacaklardır. 

Sınavda görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarıyla ve ses/görüntü 

almaya yarayan araçların sınav salonlarına getirmelerine izin verilmeyecektir. 

Çizim yapmak için sınav kâğıtlarının mühürlü olan ön yüzü kullanılacaktır. Kâğıdın 

arka yüzüne kesinlikle çizim yapılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne yapılan çizimler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Adaylar sınav kâğıtlarının tahrip olmaması için özen göstermelidir. Sınav kâğıdının 

yırtılması veya deforme olması halinde yeni bir kâğıt verilmeyecektir. 

Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine 

yardımcı olmaları, birbirlerine kalem, silgi ve benzeri gereçler alıp vermeleri, Bölüm 8.2'de 

belirtilen araç gereçler dışında gereç kullanmaları, sigara, pipo içmeleri ve sınav düzenini 

bozucu davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

Sınav esnasında adayların görevlilerle konuşması ve soru sorması; aynı şekilde 

görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, açıklama veya yorum yapmaları 

yasaktır. 

Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin 

verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman 

kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışta bulunanlara uyarıda 

bulunmayabilirler. Her iki durumda da, bu adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince 

sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav kâğıtlarında sınav sorusunda istenilenin dışında konuyla ilgisi olmayan her türlü 

yazı, rakam, işaret ya da çizim sınav kâğıtlarını geçersiz kılar. 
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8.4.Sınavın Değerlendirilmesi 

 

İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavı’nda çizilen resimler algı, kurgu, kompozisyon- içerik, 

özgünlük, yaratıcılık, ışık-gölge, oran-orantı, hareket ve perspektif bilgisi gibi nitelikler göz 

önüne alınarak değerlendirilir ve adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) belirlenir. 

 

Özel Yetenek Sınav Puanı 40’ın altında olan adayların yerleştirme puanları 

hesaplanmayacak olup, bu adaylar başarısız sayılacaklardır. Bu ölçüt ilan edilen tüm kontenjan 

türleri (engelli, uluslararası vb.) için geçerlidir. 

 

Değerlendirmeye alınacak adayların Yerleştirme Puanları (YP) ÖSYM’nin 2022- YKS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun ilgili sayfalarında yer alan 

hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanır. (Yüksek Öğretim Kurulu’nun 16.02.2022 tarihli ve 

E-75850160-301.01.01-11422 sayılı yazısı gereği, ön değerlendirme sonucunda Özel Yetenek 

Sınavına girmeye hak kazanan adayların belirlenmesinde Y-TYT puanı dikkate alınırken, 

Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanmasında TYT puanı dikkate alınacaktır.) 

 

Yerleştirme Puanları (YP) belirlenen adaylar, en yüksek puandan en küçük puana doğru 

sıralanarak yerleştirme puanları ilan edilir. Adayların sıralamasında; adayların puanlarının eşit 

olması durumunda TYT puanı yüksek olana; eşit puanlı adaylardan TYT puanları da eşit 

olanların kendi aralarında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) göre büyükten küçüğe doğru; eşit 

puanlı adaylardan TYT puanları ve OBP’lerinin her ikisinin de eşit olması halinde alandan 

gelen adaya öncelik tanınır. 

 

Yerleştirme Puanın hesaplanması sonucunda, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim lisans 

programı için Yerleştirme Puan (YP) sırasına göre kontenjan sayısı kadar aday asıl (30) ve diğer 

adaylar ise yedek olarak ilan edilirler. Özel Yetenek Sınav Puanı 40’ın altında olan adaylar bu 

sıralamaya dâhil edilmezler. 

 

İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan 

diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir. Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi Resim Bölümü için; Yerleştirme Puanları (YP) sırasına göre kontenjan sayısı kadar 

aday asıl (3) ve diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilirler. 

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığınca ilan edilen Resim programı Özel Yetenek 

Sınavı Sonuçlarına yapılacak itirazlar bir dilekçe ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına 

yapılır. İtirazlar, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan Sınav Komisyonu 

tarafından değerlendirilir. 

 

Özel yetenek sınavı sonuçları Rektörlük Makamına arz edilir. 
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9.ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ 

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Takvimi Tablo 

2’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 2. 2021 yılına ait Özel Yetenek Sınav Takvimi 

Yapılacak İşlemler Tarihleri Saati Yer 

 

Başvuru / Ön Kayıt 25.07.2022-

19.08.2022 

Tüm gün 

(online) 

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Web 

Sayfası https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-

tasarım 

Ön Değerlendirme 

Sonuçlarının İlan Edilmesi 

22.08.2022 09.00 Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Web 

Sayfası https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-

tasarım 

Ön Değerlendirme 

Sonuçlarına İtiraz Edilmesi 

23.08.2022 17.00 kadar Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi Dekanlığı 

Adayların Sınava 

Girecekleri Tarih, Saat ve 

Yerlerinin İlan Edilmesi 

26.08.2022 17.00 kadar Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Web 

Sayfası https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-

tasarım 

Sınav Tarihleri Resim 

Lisans 

Programı 

29.08.2022 09.30 Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Engelli Adaylar 

için Sınav 

Tarihleri 

Resim 

Lisans 

Programı 

29.08.2022 09.30 Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Sınav Sonuçlarının İlanı* 29.08.2022- 

31.08.2022 

17.00’a 

kadar 

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Web 

Sayfası https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-

tasarım 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Edilmesi 

31.08.2022 17.00’a 

kadar 

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi Dekanlığı 

Kesin Kayıt 01.09.2022 

05.09.2022 

Mesai 

Saatleri 

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri  

1. Ek Yerleştirme/Yedek 

Kayıtlar 

06.09.2022 

09.09.2022 

Mesai 

Saatleri 

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri 

2. Ek Yerleştirme/Yedek 

Kayıtlar 

12.09.2022 

16.09.2022 

Mesai 

Saatleri 

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri 

 

* Yerleştirme puanının (YP) hesaplanmasında kullanılacak adayların Ortaöğretim Başarı Puanı 

(OBP), 2022 yılı Özel Yetenek Sınavlarının yapıldığı tarihlerde ÖSYM tarafından ilan 

edilmemişse, Yerleştirme Puanları (YP) daha sonra hesaplanacaktır. 

** 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim 

Bölümü Lisans Programı Kesin kayıt tarihleri Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Web sayfasında duyurulacaktır. 

***2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim 

Bölümü Lisans Programı Ek yerleştirme tarihleri Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi Web sayfasında duyurulacaktır. 

 

 

 

 

https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarım
https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarım
https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarım
https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarım
https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarım
https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarım
https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarım
https://bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarım
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10.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Uluslararası öğrenci adayları Haziran ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlan ilanda belirtilen tarih aralığında, kontenjan ve koşullar dâhilinde online olarak 

başvurabileceklerdir. 

Uluslararası öğrenci adayları öncelikle üniversitemiz "Bayburt Üniversitesi 2022-2023 

Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Alım şartlarını yerine getirmiş olmaları ve “Başvurular, 

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi/Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri” modülü üzerinden 

online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Uluslararası aday başvurusunu yaptıktan 

ve başvurusu üniversitemiz tarafından Onaylandıktan sonra diğer adaylar gibi özel yetenek 

sınavına tabi tutulacaklardır. Uluslararası öğrenciler belirtilen kontenjanlar dâhilinde kendi 

aralarında değerlendirilip yerleştirme işlemleri yapılır. 

 

Detaylı Bilgi için: 

Bayburt Üniversitesi, ön lisans ve lisans düzeyinde uluslararası öğrenci başvuru kabul ve kayıt 

işlemleri yönergesi 

 

a- Sınav Yeri ve Tarihi: Uluslararası Adaylar için özel yetenek sınavı 31Ağustos 2022 

tarihlerinde Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi (yerleşkesi) Sanat ve Tasarım 

katında yapılacaktır. 

Sanat ve Tasarım Resim Bölümü/ Uluslararası Öğrenci Kontenjanı 

3 

 

 

Uluslararası Adayların Sınav Günü Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler 

 Pasaport ve onaylı sureti. 

 Çizim kalemleri ve silgi 

c- Sınav Sonuçlarının İlanı: Kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 31 Ağustos 2022 

tarihindehttp://bayburt.edu.tr ve Sanat ve Tasarım Fakültesi web sayfası 

(https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarim-fakultesi) üzerinden ilan edilecektir. 

d- Tercih İşlemleri: Bayburt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülecektir. 

e- Yerleştirme İşlemleri: Uluslararası Öğrenci Başvurusu İşlemleri esnasında yapılan tercihe 

göre yapılacaktır. 

f- Kayıt İşlemleri: Sınavı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 01-02 Eylül 2022 tarihinde 

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Öğrenci İşleri tarafından 

yapılacaktır. 

 

Not 3: Bu kılavuzda yer alan öğrenci alımı ile ilgili sınav şartları uluslararası öğrenci adayları 

içinde geçerlidir. 

 

11.EXPLANATIONS ON INTERNATIONAL STUDENTS 

Candidates will apply to the in June as on online, in the frame of the time period, quota, 

and conditions stated in the announcement that published on the  website of Bayburt University. 

International students first need to ensure the conditions of our university “Bayburt 

University 2022-2023 Academic Year International student admission” and they need to make 

an online application form “Applications, University Information Management System 

International Students Application Procedures”.After making an international candidate 

application and being accepted by our university, they will be subjectedto a special talent 

examination like other candidates. International students will be evaluated with inquota 

http://bayburt.edu.tr/
https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarim-fakultesi
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between each other and placement procedures will be done. 

 

For detailed information: 

Bayburt University Undergraduate and Graduate Acceptance Procedures and Registration 

Procedures of International Students. 

Exam location and date: For international students special talent examination will be held on  

31 August in 2022 in Bayburt University Baberti Kulliye on TheFaculty of Art and Design 

 

a.) International CandidateQuotas 

Painting Department/ International Student Quota 

3 

 

b.) DocumentsThat International Candidates Must Have With Them On Exam Day: 

 Passport and the approved copy. 

 Drawing pencils and rubber 

c.) Announcement of examresults: Thelist of those who are eligible to register will be 

announced on the 31of August 2022 from the website http://bayburt.edu.tr. 

d.) Prefence Process: It will be conducted by Bayburt University International Relations 

Office. 

e.) Placement Process: It will be done according to the preference made during International 

Student Application Process. 

f.) Registiration Procedures: Final registration of the candidates who pass the exam will be 

done by Bayburt University, Faculty of Art and Design, Student Affairs on September 01-02, 

2022. 

 

Note: The conditions of exam that are in this guide about student admission are valid for 

international candidate. 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION: 

 

Yazışma Adresi / Address Bâbertî Külliyesi (Yerleşkesi), Sanat ve Tasarım Fakültesi, 

Tuzcuzade Mahallesi Demirözü Caddesi Erzincan Yolu üzeri 

2.7 km, 69000, BAYBURT 

İnternet Adresi/Internet Address https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarim-fakultesi 

Telefon / Telephone 0(458) 211 11 52 (2160-2135) 

Fax 0(458) 333 20 44 

E-posta / E-mail sanatvetasarim@bayburt.edu.tr 

 

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 

 


