
 

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI  

ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

Üniversitemizde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği 

Programı özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.  Bu  programa başvurular Eğitim 

Fakültesi Dekanlığına  yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri de aynı birim 

tarafından  yürütülür. 

  

Ayrıntılı bilgi için bağlantı: http://egitim.erdogan.edu.tr/ 

 

Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi Hakkında  

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek 

Sınavı'na başvuru birim tarafından belirlenen tarihlerde elektronik ortamda yapılır. 

Özel yetenek başvuru sistemine kayıt olmak için; başvuru sisteminde istenilen bilgiler (T.C. 

Kimlik No, Ad-Soyad, Cinsiyet, e-posta, şifre) eksiksiz ve doğru bir şekilde ilgili alanlara 

girilerek ve Özel Yetenek Başvuru Sistemine kayıt olunur.  

Sisteme kayıt olduktan sonra  TC. Kimlik Numarası  şifre ile sisteme giriş yapılıp, başvuru 

sayfasında “Kimlik Bilgileri”, “Eğitim Bilgileri”, “İletişim Bilgileri”, “Belgeler” ve “Program 

Seçimi” bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girilir ve ilgili alanları doldurulduktan 

sonra  başvuru birim tarafından incelenir. Bilgiler kontrol edildikten sonra başvuruları onaylanan 

adaylara “Sınava Giriş Belgesi” düzenlenir. 

 Sınavda Gerekli Araç ve Gereçler: 

 50x70 cm boyutlarında, en az 3 mm kalınlığında duralit ya da mukavva resim altlığı 

 Kıskaç veya mandal 

 Tükenmez veya mürekkepli kalem, kurşun kalem, yumuşak silgi ve kalemtıraş 

 

ÖN KAYIT VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

a. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ön kayıt işlemleri, 

(http://www.erdogan.edu.tr/) adresinden duyurulacak linkten belirtilen tarihlerde elektronik 

ortamda yapılacaktır.  

b. Başvuru formu (eksiksiz ve hatasız olarak doldurulur ve aday tarafından onaylanır.)  

c. Başvuru formu doldurulduktan sonra aşağıdaki belgeler aday tarafından sisteme yüklenir ve 

onaya gönderilir.  

 YKS (TYT puanını içeren belge) sonuç belgesi,  

 Üzerinde alan-kol-bölüm, lise kayıt ve mezuniyet tarihi yazılı olan Diploma, Mezuniyet Belgesi 

veya Öğrenim Durumu belgelerinden biri,  

 Sadece engelli öğrenciler için, “engelli sağlık kurulu raporu”  

 Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik vesikalık fotoğraf 

 

d. Başvuru kontrol edildikten sonra onaylanır ve sistem tarafından Sınava Giriş Belgesi 

düzenlenir.  

e. Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum 

belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında hukuki işlem 

yapılması yoluna gidilir. 

http://egitim.erdogan.edu.tr/

