BAİBÜ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2020-2021 AKADEMİK YILI
COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA DÜZENLENEN
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI
1.

BAŞVURU BİLGİLERİ

1.1. Özel Yetenek Giriş Sınavı Ön Kayıt ve Sınav Tarihleri
Açıklama:Covid-19 salgını süreci sebebi ile bu yıl bölümümüze ön kayıt başvuruları internet
üzerinden yapılacak olup, adayların ön kayıt başvuru sonucunda sistemde oluşan sınav giriş
belgeleri, ıslak imzalı olması için sınav öncesinde elden teslim alınmayacaktır. Adayların sınav
giriş belgelerini çıktı alarak, kendilerinin imzalamaları ve sınava bu belge ile gelmeleri
gerekmektedir.
Alan
Resim-İş Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği

Ön Kayıt Başlangıç Tarihi
04 Ağustos 2020
04 Ağustos 2020

Ön Kayıt Bitiş Tarihi
14 Ağustos 2020
14 Ağustos 2020

Resim-İş Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği

Sınavların Başlangıç Tarihi
01 Eylül 2020
01 Eylül 2020

Sınavların Başlangıç Saati
10.00
09.00

Açıklama: Covid-19 salgını süreci sebebi ile, bu yıl Resim-İş öğretmenliği ve Müzik
Öğretmenliği Özel Yetenek Giriş Sınavları birinci aşama (eleme), ikinci aşama (seçme) sınavı
yerine tek aşamada gerçekleştirilecektir. Adaylar, ön kayıt başvuru sıralarına göre, 01 Eylül
2020 tarihi itibari ile sınava gireceklerdir. Covid 19 Sosyal mesafe kuralları gereği, adaylar
sınav binasına ve salona birlikte alınmayacaktır. Her adayın sınav günü ve saati ayrı ayrı
belirlenecektir. Sınav günü ve saati duyuruları, adayın ön kayıt başvuru sırasında belirttiği mail
adresine gönderilecek ve Eğitim Fakültesi (ef.ibu.edu.tr) sitesinden duyurulacaktır.
1.2.Ön Kayıt Yaptırabilmek için Gereken Başarı Sırası (TYT Puan Sırası)
Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına
başvuru yapabilmeleri için, TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir
1.3. Öğrenci Kontenjanları
Alan

Kontenjan

Engelli

Toplam

Yabancı Uyruklu

KKTC Uyruklu

Resim-İş Öğr.
Müzik Öğr.

36
32

4
3

40
35

+5
+5

+1

1.4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurusu
1.4.1 Türk ve KKTC öğrencileri için hazırlanmış olan 2020-2021BAİBÜ Özel Yetenek
Giriş Sınavları Başvuru Koşulları ve Sınav Uygulama Esasları, yabancı uyruklu öğrenciler için
de geçerlidir.
1.4.2. Bunun dışında kalan hususlar için “BAİBÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
Yönergesi” ve “BAİBÜ Lisans Programlarına Yabancı Öğrenci Kabulü” yönergesindeki
talepler ve yükümlülükler geçerlidir.
1.5. Başvuru
1.5.1. Ön Kayıtlar
Kayıtlar Online olarak 04 Ağustos - 14 Ağustos 2020 tarihleri
http://efbasvuru.ibu.edu.tr adresinden, aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.

arasında

a.Aday http://efbasvuru.ibu.edu.tradresinde bulunan başvuru formunu online doldurarak
Sınav Giriş Belgesi çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanları esas alınarak kayıt bilgileri
kullanılacağından yanlış ve eksik beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
b. Aday aynı alandan geliyorsa ek puan için; 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik
program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde
öğrenim görmekte olan öğrencilere uygulanabilmesi için, aday mezuniyet belgesini sınav
esnasında teslim edecektir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan
adaylar için ek puan uygulanmayacaktır.
c. Adaylar sınav esnasında sınav giriş belgesini ve kimlik belgesini mutlaka ibraz etmek
zorundadır. Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.
1.6. Engelli Adaylar için Başvuru Koşulları
1. Engelli adaylardan “Temel Yeterlilik Testi” (TYT -2020) puanı 100 ve üzerinde olanlar başvuru
yapabilecektir
2. Engelli adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Öğretmenliği Programı ve Müzik Öğretmenliği Programı 2020-2021 Özel Yetenek Öğrenci
Sınavları ile alınacak öğrenciler ile ilgili koşullara tabidir.
3. Engelli öğrenci adayları online başvuru yapmayıp, şahsen veya posta yolu ile başvuru
yapacaklardır.
4. Engelli adayların başvuru sırasında engel durumu belirtir “engelli sağlık kurulu raporlarını”
(Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden almış oldukları) teslim edeceklerdir.
5. Engelli adayların, sınav giriş yerleri ayrıca düzenlenecek ve sınavlarda hazır bulunmaları için
sınav yerleri ve saatleri sınavlardan önce fakültenin web sayfasında ilan edilecektir.

COVİD-19 Salgını Kapsamında “Müzik Özel Yetenek Giriş”
Sınavlarında Alınacak Önlemler
1. Sınav süresince, görevli personel ve adaylar tarafından sosyal mesafeye kurallarına, el
hijyenine ve maske/siperlikli maske kullanımına dikkat edilmelidir.
Bina Girişinde
2. Adayların, bina öğrenci girişine konulacak masalardan el hijyeni için “El ve Cilt
Dezenfektanı” kullanması sağlanacaktır.
3. Adaylar mutlaka maske kullanacaklar, maskesi
alınmayacaktır.

olmayanlar sınav

binasına

4. Adayların ateşi, bina girişinde görevliler tarafından ateş ölçer ile ölçülecek, ateşi yüksek
çıkan adaylar, daha önceden bina içerisinde belirlenen başka bir salonda sınava
alınacaklardır.
5. Adayların kendilerine bildirilen tarih ve saatte sınav binasına, öğrenci kantin girişinden,
teker teker alınacaklardır. Böylece kapalı alanda geçirilecek süre en aza indirgenecektir.
Bu sayede fakülte giriş kapılarında adaylardan ve velilerden oluşan kalabalıklar olması
engellenecektir.
6. Müzik Eğitimi ABD özel yetenek giriş sınavları, bireysel olarak yapılacak, sınav
salonlarına her seferinde 1 (bir) aday alınacak, sınav sürecini tamamlandıktan sonra
sıradaki aday çağırılacaktır.
7. Adayların alanlara ve yüzeylere en az şekilde temas etmesi için, bina içerisinde yeterli
derecede bilgilendirme ve yönlendirme metinleri asılacaktır.
Sınav Salonunda
8. Müzik Eğitimi ABD özel yetenek sınavı girişinde, aday yoklaması görevli personel
tarafından alınacak ve sınava girdi/girmedi şeklinde öğrenci listesinde işaretlenecektir.
9. Temasın en aza indirgenmesi adına, herhangi bir aşamada adaylardan imza alma işlemi
adayların kendi kurşun kalemleriyle sağlanacaktır. İmza atmaları ve sınavda yer alan
tartım tekrarı sorularını kendi kalemleri ile gerçekleştirebilmeleri için, kurşun
kalemlerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
10. Covid19 salgını kapsamında, sosyal mesafe kuralları gözetilerek, adayların ve
komisyon üyelerinin birbirleri ile temaslarının en aza indirilmesi amacıyla
gerçekleştirilecek olan müzik özel yetenek sınavının, üniversitede çevrimiçi uygulama
ile yapılması kararlaştırılmıştır. Adayların hijyen açısından en üst düzey önlemlerle ve
sınav esnasında karşılaşabilecekleri alt yapı (internet bağlantısı, elektrik, teknik
ekipman, vs.) sorunlarının ve eşitsizliklerinin en aza indirilebilmesi amacıyla, BAİBÜ

İnternet alt yapı hızının sağlıklı bir şekilde kullanılacağı öngörülerek adaylar Eğitim
Fakültesi binasında hazırlanan sınav salonlarında “Üniversite Çevrimiçi Müzik Özel
Yetenek Sınavı” (ÜÇMÖYS) uygulaması ile değerlendirileceklerdir. Sınav
değerlendirmeleri, Google Meet Uygulaması üzerinden komisyon üyelerinin bireysel
ofislerinden gerçekleştirilecektir.
11. Adayların ve komisyon görevlilerinin temasının en aza indirilmesi için, Müzik Eğitimi
ABD özel yetenek giriş sınavları çalgı komisyonları çevrimiçi değerlendirme
yapacaklardır. Bu nedenle adayların sınava akortlu çalgılarla gelmeleri gerekmektedir.
12. Sınav pencereleri açık tutularak, sınav ortamlarının havalandırması sağlanacaktır.
13. Sınav salonlarının dezenfektasyonu, sınav aralarında, öğle aralarında ve gün sonlarında,
görevlilerce sağlanacaktır. Sınav sonrasında, tüm sınıflar havalandırılacaktır.
2.

MÜZİK ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI
“Üniversite Çevrimiçi Müzik Özel Yetenek Giriş Sınavı” (ÜÇMÖYS)

“Üniversitede Jüri ve Adaylar Arasında Çoklu Mekanlarda Çevrimiçi Sınav Sistemi”
Covid-19 salgını kapsamında, sosyal mesafe kuralları gözetilerek, adayların ve
komisyon üyelerinin birbirleri ile temaslarının en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek
olan müzik özel yetenek giriş sınavının, üniversitede çevrimiçi uygulama ile yapılması
kararlaştırılmıştır. Adayların hijyen açısından en üst düzey önlemlerle ve sınav esnasında
karşılaşabilecekleri teknik alt yapı (internet bağlantısı, elektrik, teknik ekipman vs.)
sorunlarının ve olası eşitsizliklerinin en aza indirilebilmesi amaçlanmaktadır. Daha sağlıklı bir
internet altyapısı ve teknik donanım sunulabilmesi amacıyla müzik özel yetenek giriş sınavı
Eğitim Fakültesi binasında hazırlanan sınav salonlarında “Üniversite Çevrimiçi Müzik Özel
Yetenek Sınavı” (ÜÇMÖYS) uygulaması ile gerçekleştirilecektir. Adaylar sınav binasına
kendileri için belirlenen tarih ve saatte alınacaklardır. Bu sebeple özel yetenek giriş sınavlarının
01 Eylül 2020 tarihinde başlayacak ve başvuru sayısına bağlı olarak takip eden günlerde devam
edecektir. Adaylar sınav salonunda yalnız olacaklardır. Adayların, İşitme, Müzikal Çalma ve
Müzikal Söyleme sınav performansları, sınav komisyon üyeleri tarafından eşzamanlı Google
Meet çevrimiçi uygulaması kullanılarak değerlendirilecektir. Komisyon üyeleri söz konusu
değerlendirmeyi bireysel ofislerinden gerçekleştireceklerdir.
2.1 Sınav Salonunun Teknik Alt Yapısı ve Düzenlenmesi
2.1.1. Sınav Salonunun internet altyapısının var olan yapıdan daha da iyileştirilerek ve ikincil,
üçüncül alternatifler ile güçlendirilecektir.
a) Sınavda kullanılacak bilgisayarlara edurom sunucusu önceden tanımlanacaktır.
b) Üniversitenin her odaya kablo portları ile koyduğu ulakbim bağlantısı sınav
öncesinde test edilecektir.
c) İkincil port üzerinden gelen internet sinyali bir Access Point aracılığıyla kablosuz
da kullanılabilir hale getirilecekir. Böylelikle sınav salonunda 3 ihtimalli bir internet
ağı ile çıkabilecek sorunlar B ve C planı ile desteklenecektir.

2.1.2 Sınav salonunun akustik yapısı önceden test edilerek mümkün olduğunca yankıyı
giderebilmek için ses soğurucu yumuşak maddelerle (Halı, Perde, Basstrap vb)
desteklenecektir
2.1.3 Google meet üzerinden yapılan sınav oturumunun seslendirmesini iyileştirebilmek için
bilgisayarın üzerinde bulunan mikrofon, profesyonel condenser mikrofon ile
desteklenecek ve mikrofonu besleyebilmek için bilgisayar ile mikrofon arasına bir
preamfi konulacaktır. Amfi, güçlendirici bir mixer olabileceği gibi harici ses kartı da
kullanılabilir.
2.1.4 Adayın, jüri üyelerini daha iyi duyabilmesi için kullanılan mixer veya ses kartının
output çıkışı bir aktif en az 2 yollu referans monitör ile desteklenecektir.
2.1.5 Bilgisayarda bulunan dahili kamera ile birlikte harici bir webcam veya bir handycam ile
desteklenebilir. Sınav sırasında Kameranın açısı sabit olacak ve tüm bu setup içerisinde
adayın işitme, çalgı ve ses aşamaları kameranın kadrajında gerçekleştirilecektir.
2.1.6 Sınav salonunda kapıdan itibaren yere yönlendirme okları ve adayın sınav sırasında
duracağı nokta işaretlenecektir.
2.1.7 Adaya sınavın 1. Aşamasındaki (İşitme) soruları yöneltecek olan uygulayıcı öğretim
elemanı digital piyano kullanacak ve piyanonun sesini adayın bulunduğu odaya, ortam
akustiğinden arındırılmış bir şekilde gönderebilmesini sağlamak amacıyla piyano
output çıkışı kablo vasıtasıyla bilgisayara bağlanacak ve Google meet üzerinden sınav
odasına iletilecektir.
2.1.8 Adayın bulunduğu sınav ortamındaki bu setup’ın elektirik bağlantısı, olası elektrik
kesintisi ihtimaline karşı UPS üzerinden kurulacaktir. Aynı şekilde uygulayıcı öğretim
elemanının bulunduğu odaya da UPS konulacaktır.
2.1.9 Sınav sırasında gerçekleşebilecek çeşitli bağlantı vb. sorunların giderilebilmesi
amacıyla teknik bir personelin görevlendirilmesi sağlanacaktır.
2.2 “Üniversite Çevrimiçi Müzik Özel Yetenek Sınavı” (ÜÇMÖYS)
2.2.1 İşitme Sınavı
İşitme sınavı 09.00’da başlayacak; adaylar (hangi gün ve hangi saat aralığında sınava gireceği
önceden belirlenmiş olup) kayıt sırasına göre saat 09.00’dan itibaren sırayla sınava alınacaktır.
Birinci aşamada sorulacak sorular ve puanları şöyledir:
Tablo 1. İşitme Aşamasına Ait Soru Türleri, Soru Sayıları ve Puan Dağılımları
Açıklama

Soru
Sayısı

Birim
Puan

Toplam
Puan

Piyanoda çalınan 5 adet tek
sesin (na) veya (a) hecesi ile
tekrarlanması

5

3

15

İki Ses
Tekrarı

Piyanoda çalınan 4 adet çift sesli
aralığın (na) veya (a) hecesi ile
ayrıştırılarak tekrarlanması

4

3

12

Üç Ses
Tekrarı

Piyanoda çalınan 3 adet üç sesli
akorun (na) veya (a) hecesi ile
ayrıştırılarak tekrarlanması

3

3

9

Soru Çeşitleri
1.1.Tek Ses Tekrarı

1. Ses
Tekrarı

1.2.Çok Ses
Tekrarı

Dört Ses
Tekrarı
2.1.Tartım Tekrarı
2.Tartım
2.2.Tartım Deşifresi

3.1.Ezgi Tekrarı
3.Ezgi

3.2. Solfej Deşifresi

Piyanoda çalınan 1 adet dört
sesli akorun (na) veya (a) hecesi
ile ayrıştırılarak tekrarlanması

1

4

4

1

8

8

1

12

12

1

12

12

Piyanoda çalınan bir adet aksak
ölçüde “makamsal” ezginin “na”
veya “a” hecesi ile tekrarlanması

1

12

12

Bir adet sekiz ölçülük ezgi
kalıbının; aday tarafından
deşifre edilmesi

1

16

16

Bir adet basit ölçüde vurulan
dört ölçülük tartım kalıbının;
aday tarafından tekrarlanması
Bir adet aksak ölçüde yazılmış
dört ölçülük tartım kalıbının;
aday tarafından deşifre edilerek
tekrarlanması
Piyanoda çalınan bir adet basit
ölçüde “tonal” ezginin “na”
veya “a” hecesi ile tekrarlanması

TOPLAM :

100

2.2.2 Müziksel Çalma ve Müziksel Söyleme Sınavı
2.2.2.1 Müziksel Çalma Alanı
Aday seviyesini gösterecek kendi belirleyeceği türde bir eseri kendi çalgısıyla seslendirecektir.
Adayın performansı; duruş/tutuş, entonasyon, tempo, müzikal ifade vb. ölçütler göz önüne
alınarak değerlendirilecektir. Bu alana ait değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Salgın sebebiyle adayların yanlarında eşlikçi getirmeleri kabul edilmeyecektir ancak, eserini
eşlikli seslendirmek isteyen adaylar beraberlerinde getirdikleri “Audiotrack veya mp3” CD si
veya cep telefonu haricinde kendilerinin yardım almadan kullanabilecekleri bir müzikçalar
kullanabileceklerdir.Sınav salonunda komisyon üyeleri tarafından çalgı akordu
yapılmayacaktır, bu yüzden adayların akortlarını kendilerini yapmaları gerekmektedir.
2.2.2.2 Müziksel Söyleme Alanı
Aday kendi belirleyeceği türde bir eseri (şarkı, okul şarkısı, marş, türkü, lied, arieantiche, aria
vb.) seslendirecektir. Adayın performansı; entonasyon, artikülasyon, müzikal ifade vb. ölçütler
göz önünde alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Salgın sebebiyle adayların yanlarında eşlikçi getirmeleri kabul edilmeyecektir ancak, eserini
eşlikli seslendirmek isteyen adaylar beraberlerinde getirecekleri“Audiotrack veya mp3” CD si
veya dijital bir cihaz kullanabileceklerdir. Sınav salonunda ses açma egzersizleri
yapılmayacaktır.

2.3 Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Giriş Sınavının Değerlendirilmesi
Müzik Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın genel değerlendirmesi 100 (Yüz) puan üzerinden
yapılacaktır. “İşitme Aşaması”dan alınan puanın % 50’si, “Müziksel Çalma” aşamasından
alınan puanın % 25’i, “Müziksel Söyleme’’ aşamasından alınan puanın % 25’i alınarak; yetenek
sınavının genel değerlendirmesi tabloda belirtilen şekilde yapılır.
İşitme Alanı

Müziksel
Çalma Alanı

Müziksel Söyleme
Alanı

Toplam

% 50

% 25

% 25

100

ÜÇMÖYS’ten 50 (elli) puanın altında alan adaylar sıralamaya alınmayacaklardır. 50 (Elli) puan
ve üzerinde alan adaylar için ÖSYM’nin 2020–YKS kılavuzundaki puanlama sistemine göre
TYT puanları ve OÖBP eklenerek yerleştirme puanı oluşturulacaktır. Kazanan öğrenciler en
yüksek puandan başlayarak kontenjan sayılarına göre asıl ve yedek liste olarak
sıralanacaklardır.
2.4. Müzik Öğretmenliği Lisans Programına Başvuracak Engelli Adayların Sınavlarının
Değerlendirilmesi
1.
Engelli adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği Programı 2020-2021 Özel Yetenek Sınavları ile alınacak öğrenciler ile ilgili tüm
sınav aşamalarına tabidir.
2.
Engelli Adayların, 2020 YKS kılavuzunda yer alan hesaplama formülü kullanılmadan,
sadece almış oldukları özel yetenek puanlarına göre sıralamaları yapılacaktır.
2.5. Müzik Öğretmenliği Lisans Programına Başvuracak Yabancı Uyruklu Adayların
Sınavlarının Değerlendirilmesi
1.
Yabancı uyruklu adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Öğretmenliği Programı 2020-2021 Özel Yetenek Giriş Sınavları ile alınacak öğrenciler
ile ilgili tüm sınav aşamalarına tabidir.
2.
Yabancı uyruklu adayların, 2020 YKS kılavuzunda yer alan hesaplama formülü
kullanılmadan, sadece almış oldukları özel yetenek puanlarına göre sıralamaları yapılacaktır.

COVİD-19 Salgını Kapsamında “Resim İş Özel Yetenek Giriş”
Sınavlarında Alınacak Önlemler
1. Sınav süresince, görevli personel ve adaylar tarafından sosyal mesafeye kurallarına, el
hijyenine ve maske/siperlikli maske kullanımına dikkat edilmelidir.
Bina Girişinde
2. Adayların, bina öğrenci girişine konulacak masalardan el hijyeni için “El ve Cilt
Dezenfektanı” kullanması sağlanacaktır.
3. Adaylar mutlaka maske kullanacaklar, maskesi
alınmayacaktır.

olmayanlar sınav

binasına

4. Adayların ateşi, bina girişinde görevliler tarafından ateşölçer ile ölçülecek, ateşi yüksek
çıkan adaylar, daha önceden bina içerisinde belirlenen başka bir salonda sınava
alınacaklardır.
5. Adayların temaslarını en aza indirgemek üzere, kayıt sırasına göre isimleri listeden
okunacak ve fakülteye, ön taraftaki öğrenci giriş koridorundan, teker teker
alınacaklardır. Bu sayede fakülte giriş kapılarında adaylardan ve velilerden oluşan
kalabalıklar olması engellenecektir. Girişler, sınav başlamadan yarım saat önce
başlayacaktır ve böylece kapalı alanda geçirilecek süre en aza indirgenecektir.
6. Resim-İş Eğitimi ABD özel yetenek giriş sınavları, atölyelerde/sınıflarda yapılacak
sınavlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, adaylar arasında en az 1.5-2 metre
mesafe bulunmasına dikkat edilecektir.
7. Adayların alanlara ve yüzeylere en az şekilde temas etmesi için, bina içerisinde yeterli
derecede bilgilendirme ve yönlendirme metinleri asılacaktır.
Sınav Salonunda
8. Resim-İş Eğitimi ABD özel yetenek giriş sınavlarında adaylar sınıfa geldiğinde,
sınıftaki masanın üzerinde bulunan ve kendileri için ayrılmış çizim kağıdını kendileri
teslim alarak, şövalelerinin başına geçeceklerdir. Sınav kağıdı üzerine yapıştırılacak
barkod uygulaması ise, tüm öğrenciler oturma düzenine geçtikten sonra sınav salon
görevlisi tarafından yapılacaktır.
9. Resim-İş Eğitimi ABD özel yetenek giriş sınavı başladığında, aday yoklaması görevli
personel tarafından alınacak ve sınava girdi/girmedi şeklinde öğrenci listesinde
işaretlenecektir. Temasın en aza indirgenmesi adına, herhangi bir aşamada adaylardan
imza alma işlemi adayların kendi kurşun kalemleriyle alınacaktır.
10. Sınav salon görevlileri, pencereleri açık tutarak, salonların havalandırmasını
sağlayacaklardır.
11. Adaylar, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak, sınav salonlarına
yerleştirilecektir.

12. Resim-İş Eğitimi ABD özel yetenek sınavlarında çizimini bitiren adaylar bitiş süresini
beklemeden çıkabilecektir. Sınav bitiminde adaylar sınav çizim kağıtlarını şövalelerin
üzerinde bırakacaklardır.
13. Sınav salonlarının dezenfektasyonu, öğle aralarında ve gün sonlarında, görevlilerce
sağlanacaktır. Sınav sonrasında, tüm sınıflar havalandırılacaktır.
Sınav Sonrasında
14. Değerlendirme komisyonu üyeleri, sosyal mesafe kurallarını gözeterek toplantı
salonundaki yerleşim yerlerine geçecekler ve mekân içerisinde maske takmaları zorunlu
olacaktır.
3.

RESİM İŞ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI

3.1 Başvuru ve Duyuru
Sınav tek aşamalı olarak yapılacaktır. Bu sınava 2020 YKS sınavına girmiş, TYT'de en düşük
800.000 inci başarı sırasına sahip olanlar ve kayıt yaptırmış adaylar katılacaktır. Adaylar sınav
giriş belgesinde belirtilen tarihlerde sınava gireceklerdir. Adaylar belirtilen tarihlerin dışında
sınava alınmayacaklardır. Sınav 01 Eylül 2020 Salı günü, saat 10:00’da başlayacak ve 10:40’ta
sona erecektir.
Sınav salonlarına en fazla 6 (altı) aday alınacaktır. Başvuru sayısının uygun sınav salonu veya
diğer fiziki imkanları aşması durumunda aynı gün ileriki saatlerde ve/veya ertesi günlerde sınav
devam edecektir. Bu durumda başvurular sona erdikten sonra adaylara bireysel olarak
üniversitenin ve bölümün web sayfasında sınava girecekleri gün ve saat bildirilecektir.
3.2 Desen Sınavı
Bu sınavda adayların Kompozisyon (Düzenleme ve Yerleştirme), Oran-orantı (Modelin
ölçülerinin uygunluğu-proporsiyon), Perspektif (Mekândaki görünüş), Çizgi rahatlığı-estetik
duyarlık-teknik olgunluk, çizgi ile ifade gücü, Yaratıcılık (Özgünlük) becerileri sınav kriterleri
olarak değerlendirilecektir. Sınavda adayların kullanacağı kâğıdın boyutu boyutu: 35x50 cm
dir. Adaylara kağıtlar dekanlık tarafından sağlanacak ve sınav salonlarında kağıtlar adaylara
sınav komitesi tarafından verilecektir.
Ön şart: “Sıralama değerlendirmesine” girebilmek için “sınav”dan en az 55 (Elli beş) puan
alınması gerekmektedir.
Desen çizim sınavdan 55 (Elli beş) puanın altında puan alan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır. 55 (Elli beş) puan ve üzerinde alan adaylar ÖSYM’nin 2020–YKS
kılavuzundaki puanlama sistemine göre değerlendirmeye alınacak ve sıralama
belirlenecektir.

3.3. Adaylardan İstenecek Araç ve Gereçler
1. Özel Yetenek sınavında adayların kullanacakları “Resim Altlıkları” (35x50 veya 50x70 cm
boyutunda) ve klips/ataçlar adaylar tarafından getirilecektir.
2. Özel Yetenek Sınavında kullanılacak kurşun kalemler ve silgi aday öğrenciler tarafından
getirilecektir.
3. Füzen, tükenmez kalem ve renkli kalemler vb. kesinlikle kullanılmayacaktır.
4. Adayların tüm kâğıt malzemesi dekanlık tarafından sağlanacaktır.
5. Sınavlarda renkli çalışma yaptırılmayacağından, renkli-boya malzeme de getirilmeyecektir.
Önemli Not: Sınavın son 15 dakikasından önce adayların sınavdan çıkmaları kesinlikle
yasaktır. Sınava sağlık koşulları haricince herhangi bir sebeple sınav salonunu terk eden öğrenci
aday sınava devam edemez. Sınav süresince tüm adayların cep telefonu, kamera, fotoğraf
makinesi vb. teknolojik araç gereçler kesinlikle kullanması kesinlikle yasaktır. Sınav süresince
telefonu aktif olan ya da bahsedilen teknolojik araç gereçleri (kamera, fotoğraf makinesi)
getiren adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
3.4. Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Giriş Sınavının Değerlendirilmesi
Resim Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın genel değerlendirmesi 100 (Yüz) puan üzerinden
yapılacaktır.
3.5 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına Başvuracak Engelli Adayların
Sınavlarının Değerlendirilmesi
1. Engelli adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Öğretmenliği Programı 2020-2021 Özel Yetenek Giriş Sınavları ile alınacak öğrenciler ile
ilgili tüm sınav aşamalarına tabidir.
2. Engelli Adayların, 2020 YKS kılavuzunda yer alan hesaplama formülü kullanılmadan,
sadece almış oldukları özel yetenek puanlarına göre sıralamaları yapılacaktır.
3.6 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına Başvuracak Yabancı Uyruklu Adayların
Sınavlarının Değerlendirilmesi
1. Yabancı uyruklu adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Öğretmenliği Programı 2020-2021 Özel Yetenek Giriş Sınavları ile alınacak öğrenciler ile
ilgili tüm sınav aşamalarına tabidir.
2.Yabancı uyruklu adayların, 2020 YKS kılavuzunda yer alan hesaplama formülü
kullanılmadan, sadece almış oldukları özel yetenek puanlarına göre sıralamaları yapılacaktır.
3.7 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına Başvuracak Yabancı Uyruklu Adayların
Sınavlarının Değerlendirilmesi
1. Yabancı uyruklu adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Öğretmenliği Programı 2020-2020 Özel Yetenek Giriş Sınavları ile alınacak öğrenciler ile
ilgili tüm sınav aşamalarına tabidir.
2.Yabancı uyruklu adayların, 2020 YKS kılavuzunda yer alan hesaplama formülü
kullanılmadan, sadece almış oldukları özel yetenek puanlarına göre sıralamaları yapılacaktır.

4.ÖZEL YETENEK SINAVI YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI VE
KESİN SONUÇLARIN İLANI
ÖSYM’nin 2020–YKS kılavuzundaki puanlama sistemine göre; Özel yetenek sınavı puanları,
(+) orta öğretim başarı puanları, (+) 2020 TYT puanları toplamı alındıktan sonra, en yüksekten
düşüğe doğru puan sıralaması yapılarak, özel yetenek giriş sınavı sonunda aşağıda belirtilen
kontenjanlar oranında ilan edilecektir.
Alan

Kontenjan

Engelli

Toplam

Yabancı Uyruklu

KKTC Uyruklu

Resim-İş Öğr.
Müzik Öğr.

36
32

4
3

40
35

+5
+5

+1

Özel yetenek sınavlarında asıl listelere giremeyen adaylar, yine puan sırasına göre yedek
listelerde ayrı ayrı sıralanacaklardır. Kesin kayıtlarda; gelmeyen ve kesin kayıt yaptırmayan asıl
adayların yerine, sırayla yedek adaylar çağrılacak ve açıklanan kontenjanlar tamamlanacaktır.
Özel Yetenek Sınavlarının sonuçları ve kesin kayıt tarihleri <http://ef.ibu.edu.tr/> adresinden
ilan edilecektir.
5.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Resim-İş
Öğr.
Müzik
Öğr.

Telefon
No.

Dahili
No.

Mail Adresi

Üniversite İnternet
Sayfası

Fakülte İnternet
Sayfası

0 374
254 10
00
0 374
254 10
00

16941681

egitim_fakultesi@ibu.edu.tr

http://www.ibu.edu.tr

http://ef.ibu.edu.tr/

169416801702

egitim_fakultesi@ibu.edu.tr

http://www.ibu.edu.tr

http://ef.ibu.edu.tr/

