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1- Genel Bilgiler


Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü Lisans programına
aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav tarihlerine göre
2020-2021 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 ön kayıt işlemleri; Bayburt Üniversitesi-Sanat ve Tasarım
Fakültesi

web

Sayfası

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

adresinden 24.08.2020 ile 31.08.2020 tarihleri arasında bizzat aday tarafından yapılacaktır.


Resim Bölümü Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı Bayburt Üniversitesi tarafından
yürütülecektir. Bütün adaylar sınava girmeden önce bu kuralları okumuş olmakla
yükümlüdürler.
Tablo 1. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanları, başvuru ve sınav tarihleri.
Fakülte Adı

Öğrenci

Uyruğu

Toplam

Engelli

Başvuru

Sınav

Adaylar için

Alınacak

Kontenjan

Öğrenci

Tarihleri

Tarihleri

Sınav Başlama

Lisans Prog.

*

Kontenjanı

Tarihi ve
saati**

Bayburt
Üniversitesi

Resim

Sanat ve Tasarım

Bölümü

T.C.

30

Fakültesi

3

24.08.2020
31.08.2020

07.09.2020

07.09.2020
09:30

* 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjanlarla ilgili bir değişiklik olursa,
kılavuzda verilen son kontenjanlar dikkate alınacaktır. Toplam kontenjan, engelli öğrenci kontenjanını da
içermektedir (27+3 = 30).
** Engelli adaylar da yukarıda Tablo 1’de belirtilen tarih ve saatlerde sınava alınacaktır.

1.1. Başvuru Şartları
Bayburt Üniversitesi’nde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile öğrenci
alınacaktır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü Lisans Programı’na başvuracak adaylarda aranan asgari şartlar 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzuna dayalı olarak hazırlanmış ve aşağıda belirtilmiştir.


Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,



Lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak veya kesin kayıt tarihi itibariyle mezun durumda
olacağını belgelemek,



2019 veya 2020 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girmiş olmak (2020
Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir
3

oturumuna girmeden 2020 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci
alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2020-TYT Dönüştürülmüş
Puanı işleme alınacaktır.)



2020 yılı TYT’nden enaz 150puan (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş hampuan)
almış olmak,
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) durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla TYT’nden en az 100 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham
puan) puan almış olmak,

1.2. Başvuru için Gerekli Belgeler
Bayburt Üniversitesi’nde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile
öğrenci alınacaktır. Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Lisans programına başvuru
yapmak isteyen adayların aşağıda sıralanan belgeleri hazırlamaları ve Üniversitenin resmi
internet sayfasında yer alacak başvuru sisteminde açılacak “istenen belgeler” kısmına bu
belgelerin aslının veya onaylı fotokopilerinin taranmış dosyalarını yüklemeleri gerekmektedir.
Burada

belirtilen

özelliklerde

belge

sağlayamayan

öğrencilerin

başvuruları

kabul

edilmeyecektir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarının başvuru yapabilmesi için gerekli belgeler
aşağıda sıralanmıştır.
 2019 veya 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç Belgesi (Temel Yeterlik
Testi- TYT puanını içeren belge)
 Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi
 Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin aslı veya onaylı
fotokopisi (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet
için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde
başvuruda bulunabilirler.)
 4.5 x 6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf
(Fotoğraf başvuran adayı açık şekilde tanımlayacak; tüm yüz, alın ve iki kulağı gösterir
biçimde ve kameraya direk bakarmış gibi çekilmiş olmalıdır)
 Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınan “Engelli Sağlık
Kurulu Raporu”
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1.3. Ön Kayıt
Adayların 2020 yılı Özel Yetenek Sınavlarına başvuruları, 24.08.2020 - 31.08.2020
tarihleri arasında 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 olarak yapılacaktır. Başvuru yapmak için adayların Üniversitemize

şahsen veya posta ile başvuru yapmalarına gerek yoktur.
Başvuru şartları bölümünde yazılan şartları sağlayan adaylar, başvuru için gerekli
belgeler bölümünde listelenen belgeleri hazırlayarak belirlenen başvuru tarihlerinde Bayburt
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarimfakultesi) web sitesinde verilecek olan linkten online olarak başvurularını yapabilecekler.
Başvuru sistemini kullanabilmek için adaylar öncelikle şahsi cep telefonu numarası,
eposta adresleri veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını kullanarak sisteme kayıt
olacaklardır. Cep telefonlarına veya eposta adreslerine gönderilen şifre ile sisteme giriş
yaptıktan sonra sisteme gerekli bilgi ve belgeleri yükleyeceklerdir.
Başvuru sisteminde açılacak “istenen belgeler” kısmında adaylar başvuruda istenen
belgelerin aslının veya onaylı fotokopilerinin taranmış dosyalarını sistemde ilgili alana
yükleyeceklerdir.
Ayrıca, adayların 2020 yılı Özel Yetenek Sınavı giriş belgesi için 4.5 x 6 cm ebadında
son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraflarını sistemde ilgili alana
yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru takvimi içerisinde başvurusunu tamamlayan adayların
sisteme yükledikleri bilgi ve belgeler, fakülte tarafından görevlendirilen kayıt sorumluları
tarafından kontrol edilecektir.
Yüklenen bilgi ve belgelerin tam ve doğru olduğu anlaşıldığında, başvuruları
onaylanacaktır. Ancak, eksik veya hatalı bilgi veya belge olduğu takdirde adayın başvurusu
iptal edilecek ve bir açıklama mesajıyla adaya bilgi verilecektir. Aday eksik/hatalı bilgi veya
belgelerini kontrol edip düzelttikten sonra başvuru takvimi içerisinde tekrar başvuru
yapabilecektir. İşlemlerin takibinden aday sorumludur. Başvurusu onaylanan adaylar,
sistem tarafından otomatik olarak üretilecek olan Bayburt Üniversitesi 2020 Yılı Özel
Yetenek Sınavı Giriş Belgesi’ni indirebilir ve renkli çıktısını alabilirler.
Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum
belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanunî işlem
yapılması yoluna gidilecektir.
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1.4. Ön Değerlendirme
Özel Yetenek Sınavlarına başvuran adayların ön değerlendirmesi, adayların 2019 veya
2020 yılı Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puanlarına göre yapılacaktır. Bayburt
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümüne başvuru yapan T.C. Vatandaşı
adayların 2019 veya 2020 yılı TYT puanları, en yüksekten endüşüğe doğru sıralanacak ve
Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Lisans Programı toplam kontenjan sayısının (27+3 = 30) dört
katı olan toplam 120 aday Özel Yetenek Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Engelli adaylar için ayrılacak kontenjanın dolmaması durumunda bu kontenjan,
kontenjan ilan edilen ilgili lisans programında engeli olmayan adaylar için kullanılacaktır. Ön
değerlendirmeyi geçerek 2020 yılı Özel Yetenek Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ve
bilgileri 02.09.2020 tarihinde Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi internet
sayfasından

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

duyurulacaktır.

Adayların bu bilgilerini kontrol ederek, eğer bu bilgilerinde herhangi bir hata varsa “03.09.2020
günü 08.00 - 12.00 saatleri” arasında Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekanlığı’na bir dilekçe ile mail yada fax yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Özel Yetenek sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler, ön kayıtta sisteme yüklemiş
oldukları başvuru için gerekli olan belgeleri, sınav öncesinde görevliler tarafından kontrol
edilmesi amacıyla, sınava geldiklerinde yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
1.5. Özel Yetenek Sınavlarının Yapılışı, Değerlendirmesi ve Sonuçların Duyurulması
Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri 2020 ÖSYS Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzu gereği, ilgili Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre;
Yönetim Kurulunca Görevlendirilecek Komisyonlar ve fakülte tarafından görevlendirilen
personeller aracılığıyla yapılır ve ilgili Dekanlıkca yürütülür.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
Yerleştirme Puanı ( Kesin Kayıt Puanı – Yp)
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması aşağıda verilen ÖSYM’nin 2020 YKS
Kılavuzunda yayınladığı Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) formülü ile yapılacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2020-TYT Puanı (TYT-P)
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Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki
formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı 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 geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili orta öğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2019-ÖSYS 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. Adayların sıralamasında; adayların
puanlarının eşit olması durumunda YKS puanı yüksek olana; eşit puanlı adaylardan YKS
puanları da eşit olanların kendi aralarında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) göre büyükten
küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YKS puanları ve OBP’lerinin her ikisinin de eşit olması
halinde alandan gelen adaya öncelik tanınır.
Engelli Adaylar
Engelli öğrencilerin (bedensel 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
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bozukluklar), durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla,
başvurmaları halinde YKS puanları değerlendirmeye katılmayacak kendi aralarında yapılacak
olan yetenek sınavının sonucuna göre değerlendirileceklerdir.
•

Hesaplanan YP’ler Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi internet sayfasında

08.09.2020 tarihinde ilan edilecektir.
•

İlan edilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına yapılacak itirazlar sonuçların ilan edildiği

gün bir dilekçe ile saat 17.00’a kadar Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekanlığı’na mail yada fax yoluyla yapılır.
•

İtirazlar, Bayburt

Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından

oluşturulan İtirazları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.
•

Özel Yetenek Sınavı sonrasında Asil Listeye girmeye hak kazanan öğrencilerin kesin

kayıt işlemleri Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi web sayfasında duyurulacaktır.
•

İlan edilen listeler Rektörlük Makamına arz edilir.

1.6. Kesin Kayıt İşlemleri
Asıl listeden yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri 2020-ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre 09.09.2020-11.09.2020
tarihleri arasında ve bizzat öğrenci veya öğrencinin resmi vekalet verdiği kişiler tarafından
aşağıda belirtilen kesin kayıt için gerekli belgeler ile Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi, Öğrenci İşleri’ne yapılır.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:


2019 veya 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç Belgesi (Temel Yeterlik
Testi- TYT puanını içeren belge)



Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi



Diploma, Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin aslı
(Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için
sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde
başvuruda bulunabilirler.)



4.5 x 6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf



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



Erkek adaylar için askerlik durum belgesi



Kayıttan önce belirlenip, üniversitemiz tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asılları
veya üniversitemizden onaylı suretleri.

Not: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce Fakültemiz
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internet sayfasında gerekli belgeler ilan edilecektir.
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 edilirler ve bu kontenjanlar
için Ek Yerleştirme yapılır.
2020 Özel yetenek Sınavları Yedek listelerinde yer alıp Ek Yerleştirme yoluyla kesin
kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 2020 Özel Yetenek Sınavlarında aldıkları Yerleştirme
Puanlarını (YP) ve sıralamalarını da gösteren belge ile 14.09.2020 - 15.09.2020 tarihlerinde
bizzat mail veya faks yoluyla Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’na
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. Birinci Ek Yerleştirmeye hak kazanan adayların isimleri 16.09.2020 günü Bayburt
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin internet sayfasında ilan edilirler. Bu adayların kesin
kayıt işlemleri 2020-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda
belirlenen esaslara göre 17.09.2020 - 18.09.2020 tarihleri arasında ve bizzat öğrenci veya resmi
vekalet verdiği kişiler tarafından kesin kayıt için gerekli belgeler ile Bayburt Üniversitesi Sanat
ve Tasarım Fakültesi Öğrenci İşleri’ne yapılır.
Kontenjanların yine boş kalması durumunda 2. ve 3. Ek yerleştirmeler için,
yerleştirmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ve yapılacak uygulamalar Bayburt Üniversitesi
Sanat ve tasarım Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar web sitesindeki duyuruları
takip etmek zorundadır. 2. veya 3. Ek yerleştimeler sonucunda kesin kayıt yaptırmaya hak
kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 2020-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre bu kılavuzun 2.5. başlığında verilen
takvimde belirtilen tarihler arasında, bizzat öğrenci veya resmi vekalet verdiği kişiler tarafından
kesin kayıt için gerekli belgeler ile Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğrenci
İşleri’ne yapılır.
Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakütesi web sitesinden açıklanan yedek listeler
resmi duyuru niteliğindedir. Web sitesindeki yedek liste duyurularından başka duyuru ve
bildirim yapılmayacaktır.
NOT: Kesin kayıtlardan sonra 3 yedek liste açıklanacak, kontenjan durumuna bakılmaksızın
bu 3 listeden sonra başka bir yedek listesi açıklanmayacaktır.
Sonuçlar Bayburt Üniversitesi Rektörlük Makamı ‘na arz edilir.
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2.

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Lisans Özel Yetenek

Sınavı
2.1. Sınavın İçeriği, Tarihi, Yeri ve Saatleri
07.09.2020 tarihinde sınava girecek bütün adayların Bayburt Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı, Bayburt Üniversitesi/Baberti
Külliyesi/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.
2.2. Sınav Araç ve Gereçleri
Sınav esnasında adayların kullanacakları yaklaşık 50 x 70 cm boyutlarındaki resim
kâğıtları sınav görevlileri tarafından adaylara dağıtılacaktır.
Adaylar Özel Yetenek Sınavı'na gelirken, yanlarında sadece, tükenmez veya mürekkepli
kalem, kurşunkalem, yumuşak silgi, kalemtıraş, kıskaç veya mandal bulunduracaklardır. Kendi
resim altlıklarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.
2.3. Sınavların Yürütülmesi
Bayburt Üniversitesi/Baberti Külliyesi/ Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat, Sanat ve
Tasarım Fakültesi, Resim Atölyesi’nde tek oturumda yapılacak bu sınavlar, 07.09.2020
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; Ön kayıt sırasında kendilerine verilen
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fotoğraflı ve onaylı “2020 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi” ve Fotoğraflı ve Onaylı Özel
Kimlik (NüfusCüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının
bulunduğu belgeler, resmi özel kimlik belgesi olarak kabul edilir) bulundurmak zorundadırlar.
Bununla birlikte, adaylar ön kayıtta kayıt sistemine yüklemiş oldukları belgeleri, sınav
öncesinde görevliler tarafından kontrol edilmek üzere, yanlarında getirmek zorundadırlar.
Resmi, özel kimlik kartı ile 2020 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi olmayan adaylar
sınava alınmazlar.
Sınavın bütününün uygulanmasında olduğu gibi kılavuzda yer almayan konularda da
Bayburt Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Komisyonu yetkilidir.
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.
Modelden Desen Çalışması ve İmgesel (Hayali) Tasarım sınavlarının her birinin süresi
90 dakika olup her iki sınav arasında 15 dakika ara verilecektir.
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.
Sınav başladığında, adayların kendilerine verilecek olan sınav kâğıtlarının üzerindeki
kimlik bilgileri alanına ad ve soyadlarını, aday numaralarını ve TC Kimlik Numaralarını
tükenmez veya mürekkepli kalemle yazmaları ve imzalamaları gerekmektedir.
Adaylar, her iki aşamada da Sınav Giriş Belgesindeki ilgili yerleri doldurmak ve
imzalamak zorundadırlar.
Sınav Salon Başkanları, sınav esnasında adayların sınav kâğıtlarındaki kimlik bilgilerini
kontrol ederek ilgili yeri imzalayıp, üzerlerini kenarlarından yapıştırarak kapatacaklardır.
İki sınav (Modelden Desen Çalışması Sınavı ve İmgesel-Hayali-Tasarım Sınavı)
arasında adayların Sınav Binasını terk etmeleri, dışarı ile iletişim kurmaları kesinlikle yasaktır.
Sınavda görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarıyla ve ses/görüntü
almaya yarayan araçların sınav salonlarına getirmelerine izin verilmeyecektir.
Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine
yardımcı olmaları, birbirlerine kalem, silgi ve benzeri gereçler alıp vermeleri, Bölüm 2.2'de
belirtilen araç gereçler dışında gereç kullanmaları, sigara, elektronik sigara, pipo içmeleri ve
sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmaları yasaktır.
Sınav esnasında adayların görevlilerle konuşması ve soru sorması; aynı şekilde
görevlilerinde adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, açıklama veya yorum yapmaları
yasaktır.
Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin
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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 sorusunun dışında konuyla ilgisi olmayan her türlü yazı, rakam,
işaret ya da çizim sınav kâğıtlarını geçersiz kılar.
2.4. Sınavların Değerlendirilmesi
Modelden Desen Çalışması Sınavı’nda çizilen desenler; aşağıdaki nitelikler göz önüne
alınarak değerlendirilir ve adayın Özel Yetenek Sınavı Puanına (ÖYSP) %40 oranında katkı
yapar.
•

Kompozisyon oluşturabilmek,

•

Çizgisel değerleri yakalayabilmek,

•

Oran orantıyı doğru ifade edebilmek,

•

Işık-gölge etkisini oluşturabilmek,

•

Modelin hareketini doğru yakalayıp, karakterini yansıtabilmek,

•

Çalışmayı tamamlayabilmek,
İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavı’nda çizilen resimler algı, kurgu, kompozisyon,

özgünlük, yaratıcılık, ışık-gölge, hareket ve perspektif bilgisi gibi nitelikler göz önüne alınarak
değerlendirilir ve adayın Özel Yetenek Sınavı Puanına (ÖYSP) %60 oranında katkı yapar.
Her bir adayın, Modelden Desen Çalışması sınavında 100 üzerinden aldığı puanın
%40’ı ile İmgesel (Hayali) Tasarım Çalışması sınavında 100 üzerinden aldığı puanın %60’ı
toplanarak adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) bulunur.
Adayın sınavda başarılı sayılabilmesi için yetenek sınavından en az 40 puan alması
gerekmektedir.
Değerlendirmeye alınacak adayların Yerleştirme Puanları (YP) ÖSYM’nin 2020-ÖSYS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun ilgili sayfalarında yer alan
hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanır. YP’leri belirlenen adaylar, en yüksek puandan en
küçük puana doğrusıralanarak, YP’ler ilan edilir. Ancak; sıralamada adayların puanlarının eşit
olması halinde YKS puanı yüksek olana; eşit puanlı adaylardan YKS puanları da eşit olanların
kendi aralarında Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı
adaylardan YKS puanları ve OBP’ lerinin her ikisinin de eşit olması halinde alandan gelen
adaya öncelik tanınır
Yerleştirme Puanın hesaplanması sonucunda, adayların tercih durumuna göre Bayburt
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Lisans Programı için Yerleştirme Puanı
(YP) sırasına göre kontenjan sayısı kadar aday (30) asıl ve diğer adaylar yedek olarak ilan
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edilirler
İlan edilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına yapılacak itirazlar sonuçların ilan edildiği
gün bir dilekçe ile fax yada mail yoluyla saat 17.00’a kadar Bayburt Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Fakültesi Dekanlığı’na yapılır. İtirazlar, Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan İtirazları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
tarafından değerlendirilir.
Özel yetenek sınavı sonuçları Rektörlük Makamına arz edilir.
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2.5. Bayburt Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Lisans Programı
2020 Özel Yetenek Sınavı Takvimi
Yapılacak İşlemler

Tarihleri

Saati

Yer
Bayburt Üniversitesi-Sanat ve Tasarım

Başvuru / Ön Kayıt

24.08.2020-31.08.2020

-

Fakültesi web Sayfası
https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-vetasarim-fakultesi
Bayburt Üniversitesi-Sanat ve Tasarım

Ön Değerlendirme

Fakültesi web Sayfası

Sonuçlarının İlanı

02.09.2020

-

https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-vetasarim-fakultesi

Ön Değerlendirme

03.09.2020

Sonuçlarına İtiraz
Bütün Adaylar
için Sınav

Resim Lisans

Tarihleri

Programı

08.00 -

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım

12.00

Fakültesi Dekanlığı
Bayburt Üniversitesi/ Baberti Külliyesi/

07.09.2020

09.30

Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat/ Sanat ve
Tasarım Fakültesi/ Resim Atölyesi
Bayburt Üniversitesi-Sanat ve Tasarım

Sınav Sonuçlarının İlanı*

Fakültesi web Sayfası
08.09.2020

-

https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanatve-tasarim-fakultesi

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Kesin Kayıt

08.09.2020

09.09.2020-11.09.2020

Ek Yerleştirme ile kayıt yaptırmak
isteyen öğrencilerin başvuruları

14.09.2020-15.09.2020

08:00 –

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım

17:00

Fakültesi Dekanlığı

08:00 17:00
08:00 –
17:00

Birinci Ek Yerleştirme
Sonuçlarının İlanı

Bayburt
Tasarım

Üniversitesi,
Fakültesi

Sanat

Öğrenci

ve

İşleri,

Bayburt
Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Dekanlığı
Bayburt Üniversitesi-Sanat ve Tasarım

16.09.2020

-

Fakültesi web Sayfası
https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanatve-tasarim-fakultesi

Birinci Ek Yerleştirme/Yedek
Kayıtlar

17.09.2020-18.09.2020

İkinci Ek Yerleştirme/Yedek
Kayıtlar

21.09.2020-22.09.2020

Üçüncü Ek Yerleştirme/Yedek
Kayıtlar

23.09.2020-24.09.2020

08:00 17:00

08:00 17:00

08:00 17:00

Bayburt
Tasarım

Üniversitesi,
Fakültesi

Sanat

Öğrenci

ve

İşleri,

Bayburt
Bayburt
Tasarım

Üniversitesi,
Fakültesi

Sanat

Öğrenci

ve

İşleri,

Bayburt
Bayburt
Tasarım

Üniversitesi,
Fakültesi

Sanat

Öğrenci

ve

İşleri,

Bayburt

* Yerleştirme puanının hesaplanmasında kullanılacak adayların Ortaöğretim Başarı Puanı(OBP), 2020 yılı Özel
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Yetenek Sınavlarının yapıldığı tarihlerde ÖSYM tarafından ilan edilmemişse, Yerleştirme Puanları daha sonra
hesaplanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
YAZIŞMA ADRESİ
Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Tel: 0458 333 20 34
Adres: Bâbertî Külliyesi Tuzcuzade Mahallesi Demirözü Caddesi Erzincan Yolu üzeri 2.7 km
69000 BAYBURT
Fax: 0 458 333 20 44
Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi
e-mail:sanatvetasarim@bayburt.edu.tr
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