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BÖLÜM VE ÖĞRENCİ SAYISI 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için                     2019 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen 

şekilde ‘Özel Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alacaktır. 

 

KONTENJANLAR  

 

Bölümü                                                                                                                          Kontenjan 

Seramik ve Cam Tasarımı                          30 

Resim                 30 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 (1) Adaylar başvurularını (sınav başvurusu), 19 Ağustos – 04 Eylül 2019 tarihleri arasında saat 

23.59’a kadar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi internet (www.bilecik.edu.tr) adresi üzerinden 

yapacaktır. 

 (2) Adayın Özel Yetenek Sınavına başvurabilmesi için o yıl yapılan TYT sınavına girmesi ve 

TYT puan türlerinin birinden en az 150 (yüz elli) puan alması gerekir. Bir önceki yıla ait TYT puanı 

200 ve üzeri olan adaylardan başvurduğu yıla ait YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden başvurduğu yılda 

sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak 

isteyenlerin bir önceki yıla ait TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. 

 (3) Engelli adayların, engelli kontenjanından sınavlara başvurabilmeleri için durumlarını 

“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ÖSYM tarafından yapılan TYT’den 100 (yüz) 

puan almış olmaları gerekmektedir. 

 (4) TYT ve AYT/YDT sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel 

Yetenek Sınavına girmeyi engellemez. 

 (5) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme ile herhangi bir 

Yükseköğretim Programına yerleştirilen veya diğer Üniversite Yetenek Sınavlarına katılan adaylar da 

sınava başvurabilirler. 

 (6) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen ilke ve kurallar ile uygulanabilecek bütün konular, Özel 

Yetenek Sınavı başvuru ve kesin kayıt işlemleri için de geçerlidir. 

http://www.bilecik.edu.tr/


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 (1) Sınava Giriş Belgesi (Belge, internet ortamında başvuru sırasında aday tarafından 

oluşturulacak ve sistemden renkli çıktısı alınacaktır). 

 (2) Fotoğraflı ve onaylı Resmi Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

kartı, ehliyet veya süresi geçmemiş pasaport). Lise diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı 

gibidir onaylı fotokopisi.  

 

YETENEK SINAVLARI SINAV TARİHLERİ VE YERİ 

 (1) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanan adayların isim 

listesi 6 Eylül 2019 tarihinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi internet (www.bilecik.edu.tr) adresinde 

yayınlanacaktır. 

 (2) Sınavlar tek aşamalı iki bölüm olarak yapılacaktır. 

 (3) Sınavlar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsünde yapılacaktır. 

 (4) I. Bölüm ve II. Bölüm Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatte başlatılacak olup, 

adayların I. Bölüm ve II. Bölüm Sınavları için en az bir saat önceden sınav malzemeleri ile birlikte sınav 

salonu önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 

SINAVLARA GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER VE BELGELER 

 (1) İnternette yapılan başvuru sonunda renkli çıktısı alınan Aday Başvuru Formu ve Sınava 

Giriş Belgesi. 

 (2) Fotoğraflı ve onaylı Resmi Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

kartı, ehliyet veya süresi geçmemiş pasaport). 

 (3) Sınava girecek adaylar yumuşak kurşun kalem (2B, 3B, vb.), silgi, kalemtıraş ve 35x50 cm 

boyutlarında kalın mukavva ya da sert kâğıt altlığı bulundurmalıdır. 

 (4) 35x50 cm boyutlarındaki mühürlü resim kâğıtları sınavdan önce adaylara dağıtılacaktır. 

http://www.bilecik.edu.tr/


SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 (1) Sınava gelirken yanında fotoğraflı ve onaylı (soğuk damgalı) Özel Kimlik Belgesini (Nüfus 

Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) getirmeyen adaylar sınava alınmaz.  

 2) İnternet ortamında ön kayıt sırasında aday tarafından alınan Aday Başvuru Formu ve Sınava 

Giriş Belgesi yanında olmayan adaylar, sorunlarını Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonuna 

bildirecek, Komisyon tarafından durumları incelenen adayların sınava alınıp alınmaması karara 

bağlanacaktır. 

 (3) Adayların sınav başlamadan 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 (4) Sınav başlatıldıktan 30 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmazlar. Ayrıca adayların sınav 

başlatıldıktan sonra ilk 40 dakika içinde sınav salonundan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. 

 (5) Salon başkanlarınca sınav soruları adaylara yüksek sesle okunur. Bunun haricinde görevliler 

sınav süresince herhangi bir açıklama ve yorum yapmazlar. Gerekli açıklamalar salon başkanınca 

adaylara duyurulur. 

 (6) Sınav kâğıdında sınavda sorulan soruyla ilgili istenilen dışında yapılan her türlü yazı, işaret, 

çizim vb. olması durumunda o adayın sınavı geçersiz sayılır. 

 (7) Adaylar cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, FM mikrofonu, ses kaydedici veya 

naklediciler, MP3 player, CD çalar, saat fonksiyonu dışında işlevi bulunan saat vb. her türlü bilgisayar 

özelliği olan cihazlarla, silah ve benzeri eşyalarla sınava giremezler. 

 (8) Sınavda konuşmak, silgi, kalemtıraş alışverişi yapmak, yer değiştirmek, kulaklıkla herhangi 

bir şey dinlemek, dikkat çekici bir şekilde bir şeyler yiyip içmek, sınav huzurunu bozucu davranışlarda 

bulunmak yasaktır. 

 (9) Sınav sırasında, sınav kurallarına ve görevlilerin uyarılarına uymayan adayların aday 

kartları alınarak, sınav salonundan çıkartılırlar. Bu durumda aday tüm sınav hakkını kaybetmiş sayılır. 

 

I. BÖLÜM SINAVI: 12 Eylül 2019 – Saat:10.30-11.30 (60 dakika) 

 (1) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Giriş Sınavına başvuran tüm adaylar, tek aşamalı iki 

bölümden oluşacak sınava alınırlar. Bu sınavın 1. Bölümünde adaya, doğru görebilmesi ve gördüğünü 

optik görsel değerlere uygun şekilde ilişkilendirebilmesine yönelik modelden desen çalışması yaptırılır. 

(I. Bölüm Sınavı için Sınav Kâğıdı 35x50 cm’dir.) 

 (2) I. Bölüm Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

 (3) Adayların sınavda kullanacakları resim kâğıtları Fakülte tarafından sağlanacaktır. Sınav 

süresince kullanılacak kalın mukavva ya da sert kâğıt altlığı (35x50cm ölçülerinde), kalem, silgi ve 

kalemtıraş gibi malzemeler sınavdan önce aday tarafından temin edilmelidir. 



II. BÖLÜM SINAVI: 12 Eylül 2019 – Saat:13.30-14.30 (60 dakika) 

 (1) Bu sınavda adaylara Sınav Komisyon Üyeleri tarafından belirlenen bir konuda imgesel 

kurgulama çalışması yaptırılacaktır. Sınav kâğıdı, sınav öncesinde adaylara dağıtılacaktır. Sınav 

süresince kullanılacak kalın mukavva ya da sert kâğıt altlığı (35x50cm ölçülerinde), kalem, silgi ve 

kalemtıraş gibi malzemeler sınavdan önce aday tarafından temin edilmelidir. 

 (2) İmgesel Sınav; gözlem, kompozisyon, özgünlük, algılama, yorumlama, yaratıcılık vb. gibi 

nitelikler göz önüne alınarak değerlendirilir. 

 (3) II. Bölüm sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

 
ADAYLARIN BÖLÜM VE ANASANAT DALLARINA YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN 

PUAN HESAPLAMALARI 

(1) Bölüm Sınavı ve II. Bölüm Sınavlarının her biri 100’er puan üzerinden değerlendirilir. Her 

iki sınavdan alınan puanlar aşağıda açıklandığı şekliyle toplanır ve aritmetik ortalamaları alınarak 

adayın Özel Yetenek Sınav Puanı elde edilir. Her iki sınavdan alınan puanların aritmetik ortalaması 

50’nin altında olan adayların sınavı başarısız kabul edilir. 

 

 

 
 (2) Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) Ölçme, Seçme 

ve Yerleştirme Merkezi’nin internet adresinden ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

sonuçlarından elde edilir. 

 (3) Değerlendirmede bu puan (ÖYSP) ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “ Özel Yetenek Sınavı ile Seçme 

Yöntemi” başlıkları altında verilen esaslar çerçevesinde ÖYSP Standart Puanına (ÖYSP - SP) 

dönüştürülür. 

 (4) Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır: 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 
 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 
 

c) İlgili yılın TYT Puanı (TYT-P) 
 

 (5) 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 

 
I. Bölüm Sınav Puanı + II. Bölüm Sınav Puanı 

--------------------------------------------------------------- = ÖYSP 

2 



ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

Adayın ÖYSP Puan 
 

ÖYSP ------- Dağılımının 

Puanı  Ortalaması 

ÖYSP Standart Puanı = 10 X  (  -------------------------------------------- ) + 50 

(ÖYSP - SP) ÖYSP Puan Dağılımının 

Standart Sapması 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP - SP) olacaktır. ÖYSP - SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

 (6) Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyorsa yani; Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin benzer 

alanından 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 ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 

uygulanmayacaktır.) 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 
 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa; 
 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P ) 

 
 (7) Bir önceki yıl YKS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile 

yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin 

katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar Yerleştirme (YP) Puanlarına göre en yüksek puandan 

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

 (8) Adayların yerleştirme puanları, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır. Yerleştirme 

Puanlarının eşitliği durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

 

SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI 

 (1) Sınav sonuçları Üniversitenin (www.bilecik.edu.tr) ve Fakültenin 

(w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar) resmi internet adreslerinde ilan edilir. Sınav sonucunu adaylar 

kendileri takip ederler. Sınav sonuçları adaylara ayrıca bildirilmez. 

 (2) Adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan OBP, Temel Yeterlilik Testi 

(TYT) puanı, alanları vb. bilgiler, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ilan panosunda ilan edilir. 

 (3) Adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan bilgilerine sonradan yapılan 

itirazlar kabul edilmez. 

  

file:///C:/Users/user/Downloads/www.bilecik.edu.tr
file:///C:/Users/user/Downloads/w3.bilecik.edu.tr/guzelsanatlar


SINAVA İTİRAZ 
 

 (1) Adaylar Özel Yetenek Seçme Sınavının sonucuna, sınavın açıklandığı günü takip eden ilk 

mesai günü ve mesai saatleri içinde itiraz edebilirler. 

 (2) İtirazlar, konu ile ilgili bir dilekçe ile Sınav İtiraz Komisyonuna yapılır. 

 (3) Sınav İtiraz Komisyonu, sınav değerlendirme jüri üyelerinden oluşur. Sınav sonuçlarına 

itirazları inceler ve sonuca bağlarlar. 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

 (1) Özel Yetenek Sınavını kazanan asıl adayların kesin kayıtları Fakülte Dekanlığı tarafından 

16- 20 Eylül 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 

 (2) Kesin kayıt tarihlerinde herhangi bir nedenle kaydını yaptırmayan asıl adaylar, kayıt 

haklarını kaybetmiş olurlar ve bunların yerine yedek adaylar içinden kayıt yapılır. 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 (1) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi, 

 (2) Lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı, 

 (3) 12 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.) 

 (4) Fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur). 

 

YEDEK KAYIT İŞLEMLERİ: 

(1) Yedek Listelerin ilanı 13 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır. 

Boş kalan kontenjanlar için; 

 

1. Kesin Kayıt (01-15. Sıradaki Yedekler) 23 Eylül 2019  

Boş kalan kontenjanlar için; 

2. Kesin Kayıt (16-30. Sıradaki Yedekler) 24 Eylül 2018 

 

 (2) Kesin kayıt tarihlerinde herhangi bir nedenle kaydını yaptırmayan asıl adaylar, kayıt 

haklarını kaybetmiş olur ve bunların yerine Fakülte Dekanlığı tarafından yedek aday listesinden kayıt 

yapılır. Yedek aday sayısı kontenjan sayısı kadar tespit edilir. 

 (3) Yedek listedeki adaylardan tercih ve sıralama sistemine göre kayıt yapılır. 

 (4) Asıl aday listesinden kaydını yaptıran; ancak kayıtlar devam ederken kaydını sildiren 

adaylar yerine de yedek aday listesinden yedek aday kayıt tarihleri içerisinde olmak üzere kayıt 

yapılabilir. 

 (5) Yedek liste kontenjanlarını adaylar Fakültenin ilan panosundan ve/veya Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi internet adresinden takip etmelidirler. Kesin kayıt sırası gelen aday, belirtilen tarih 



ve saatler arasında kayıt yaptırmaz ise kayıt hakkını kaybetmiş olur. 

 (6) Başvuran tüm adaylar yazılı olan koşulları kabul etmiş sayılır. 


