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1. GENEL BİLGİLER 

 

 Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Lisans programlarına aşağıdaki 

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

2019–2020 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 22-25 Temmuz 2019 tarihleri 

arasında www.trabzon.edu.tr web sayfasında verilecek olan linkten online olarak 

alınacaktır.  

 

 

 Özel Yetenek Sınavları, Trabzon ili Akçaabat ilçesi Söğütlü Beldesinde bulunan 

Fatih Yerleşkesindeki Fatih Eğitim Fakültesi’nde yürütülecektir. Bütün adaylar 

sınava girmeden önce bu kuralları okumuş olmakla yükümlüdürler. 

 

Fakülte 

Adı 

Öğrenci 

Alınacak 

Lisans 

Programları 

Uyruğu 

Engelli 

Olmayan 

Öğrenci 

Kontenjanı 

[**] 
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[**] 

Başvuru 

Tarihleri 
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Tarihleri 
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Başlama 

Tarihi ve 

Saati 

[***] 

Engelli 

Adaylar 

İçin 

Yetenek 

Sınavı 
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FATİH 

EĞİTİM 

Müzik 

Öğretmenliği 

Türk 

Vatandaşı 
45 5 
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29.07.2019 
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29.07.2019 

13:30 Yabancı 

Uyruklu 
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29.07.2019 

13:30 

29.07.2019 

13:30 Yabancı 

Uyruklu 
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*Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara göre Trabzon Üniversitesinde öğrenim görmek 

üzere 19 Haziran-03 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuru yapan Yabancı Uyruklu Adaylar 

**2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda kontenjanlarla ilgili bir değişiklik olursa, kılavuzda verilen son kontenjanlar dikkate 

alınacaktır. 
***Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı için sınava girecek adayların salonları sınav sabahı D Blok bina 

kapısında ilan edilecektir. Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuran adayların sınavları tek 

aşamalı olarak yapılacak olup, hangi adayın hangi tarih ve saatte sınava alınacağı 26 Temmuz 2019 

Cuma günü Fatih Eğitim Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir. 
 

 Özel Yetenek Sınavları, Trabzon ili Akçaabat ilçesi Söğütlü Beldesinde bulunan Fatih 

Yerleşkesindeki Fatih Eğitim Fakültesi’nde yürütülecektir. Bütün adaylar sınava 

girmeden önce bu kuralları okumuş olmakla yükümlüdürler. 

 

1.1. Başvuru Şartları 

 

 Yabancı Uyruklu Adaylar için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş 

şartlar geçerlidir. 

 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için: 
 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 

 Lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak veya kesin kayıt tarihi itibariyle mezun 

durumda olacağını belgelemek, 

http://www.trabzon.edu.tr/
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 2018 veya 2019 yılında Yükseköğretim Kurumlan Sınavı (YKS)’na girmiş olmak (2018 

Temel Yeterlilik Testi {TYT) puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir 

oturumuna girmeden 2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci 

alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2018-TYT Dönüştürülmüş 

Puanı işleme alınacaktır.), 

 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, smıflanamayan grupta ver alan 

vaveın eelisimsel bozukluklar) durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile 

belgelemeleri kavdıvla TYT’nden en az 100 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş 

ham puan) puan almış olmak, 

 2019 yılı TYT’nden en az 150 puan (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) 

almış olmak 

 

1.2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Şartları 

 

a) Yabancı Uyruklu adayların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş 

şartlara göre Trabzon Üniversitesi programlarında öğrenim görmek üzere 

yaptıkları başvurularda verdikleri bilgi ve belgeleri kullanılacaktır. 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarının başvuru yapabilmesi için gerekli 

belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu belgelerin internet sistemine elektronik olarak 

yüklenmesi gerekmektedir.  

1.  2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç Belgesi (TYT puanını içeren 

belge) 

2. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi 

3. Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durumu Belgelerinden birinin 

onaylı fotokopisi 

4. Sınavı giriş belgesi için 4.5x6 cm ebadında son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli 

vesikalık fotoğraflarını (Fotoğraf başvuran adayı açık şekilde tanımlayacak; tüm yüz, 

alın ve iki kulağı gösterir biçimde ve kameraya direk bakarmış gibi çekilmiş olmalıdır) 

sistemde ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir 
c) Başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru internet adresi www.trabzon.edu.tr 

sayfasında yayınlanacaktır.  İlan edilen süre dışında,  şahsen veya posta ile başvuru 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 
 

1.3. Ön Kayıt 

 

 Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ön kayıt (başvuru) işlemleri 22-25 

Temmuz 2019 tarihleri arasında www.trabzon.edu.tr adresi üzerinden online olarak 

yapılacaktır.  

 Sisteme yüklenen başvuru evraklarındaki  eksik veya hatalı bilgilerden adayın 

kendisi sorumludur. Eksik veya yanlış belgeler veya bilgiler ile başvuru yapan 

adayların başvurusu 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 kanunî 

işlem yapılması yoluna gidilecektir. İnternet üzerinden ön kaydını 

(başvurusunu)yapan adaylar, 2019 yılı Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesini 

internetteki başvuru sayfalarından indirip sınava gelirken kimlik kartlarıyla birlikte 

yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

http://www.trabzon.edu.tr/
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1.4. Ön Değerlendirme 

 

 Özel Yetenek Sınavlarına başvuran adayların ön değerlendirmesi, adayların 2019 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puanlarına göre yapılacaktır. Adayların 2019 

TYT PUANLARI, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve KONTENJAN 

SAYISININ DÖRT KATI KADAR aday Özel Yetenek  Sınavına  katılmaya  hak 

kazanacaktır. 

 

Dört kat kontenjan şu şekilde uygulanacaktır. 

 

Müzik öğretmenliği için 50 kişilik (45 + 5) kontenjan belirlendiğinden toplam 50 x 

4 = 200 kişi (180 + 20) aday Müzik Öğretmenliği için Özel Yetenek Sınavına 

katılmaya hak kazanacaktır. 

Resim-İş öğretmenliği için 50 kişilik (45 + 5) kontenjan belirlendiğinden toplam 50 x 

4 = 200 kişi (180 + 20) aday resim Öğretmenliği için Özel Yetenek Sınavına 

katılmaya hak kazanacaktır 

 

 Diğer adaylar ise elenecek ve Özel Yetenek Sınavına çağrılmayacaklardır. Engelli 

adaylar için ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda bu kontenjan, 

kontenjan ilan edilen ilgili lisans programında engeli olmayan adaylar için 

kullanılacaktır. 

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için ayrılan kontenjanlar için de aynı işlemler 

uygulanacaktır.  Yabancı uyruklu adayların puanları , en yüksekten en  düşüğe  

doğru  sıralanacak  ve  toplam  kontenjan  sayısının  (Resim-İş Öğretmenliği 2) 

dört katı (8 aday) kadar aday Özel Yetenek Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. 

Fatih Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği  l i sans  kontrol için   2  x  4  =8    

yabancı  uyruklu  aday  sınava   girmeye  hak kazanacaktır. Diğer adaylar ise 

elenecek ve Özel Yetenek Sınavına çağrılmayacaklardır. 

 Ön Değerlendirmeyi geçerek 2019 yılı Özel Yetenek Sınavına katılmaya hak 

kazanan adaylar ve bilgileri başvuru tarihinin sona ermesinden hemen sonra Fatih 

Eğitim Fakültesi’nin internet sayfasından duyurulacaktır.  

Ön değerlendirme sonunda 2019 ÖYS’ye girmeye hak kazanan adaylar 29 Temmuz 

2019 Pazartesi günü yapılacak sınavlara geldiklerinde 2019 yılı Özel Yetenek Sınavı 

Giriş Belgesini ve kimlik kartlarını yanında bulundurmalıdırlar.  

 

 

 

1.5. Sınavların Yürütülüşü 

 

 Özel Yetenek Sınavları 29-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında Fatih Eğitim 

Fakültesi’nde yapılacaktır. Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavına girecek 

adayların 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü Saat 13.00’da Fatih Eğitim 

Fakültesi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir. Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek 

Sınavı da tek oturumda yapılacak olup sınava girecek adayların 29-31 Temmuz 2019 

tarihleri arasında hangi tarih ve saatte sınava girecekleri 26 Temmuz 2019 Cuma 

günü Fatih Eğitim Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir. 
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 Başvuruları Kabul edilen adaylar, sınava girebilmeleri için yanlarında 

 

1. Sistemden indirdikleri  “2019 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi” ve 

“Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik” (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport 

vb. Gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu belgeler, resmi özel 

kimlik belgesi olarak kabul edilir) bulundurmak zorundadırlar. 

2. 2019 Özel Yetenek Sınavına  Giriş Belgesi ve/veya Resmi  özel  kimlik  kartı  

olmayan  adaylar,  sınava alınmazlar.  Sınava zamanında girmeyen / 

giremeyen aday, bu sınavla ilgili bir hak ve talepte bulunamaz. 

 

 Adaylar, durumlarını kendileri takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara 

yazılı olarak gönderilmeyecek ve telefonla bilgi verilmeyecektir. 

 

 Sınavın bütününün uygulanmasında olduğu gibi kılavuzda yer almayan konularda da 

Fatih Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

1.6. Özel Yetenek Sınavlarının Yapılışı, Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması 

 

 Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri gereği,  Fakülte Yönetim Kurulunca 

belirlenecek esaslara göre; Fakülte Yönetim Kurulunca Görevlendirilecek 

Komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca 

yürütülür. 

 Yerleştirmeye esas  olan puanın  hesaplanması  için  aşağıdaki  ü ç  puan 

bel l i  ağır l ıklarla  çarpı larak  top lamı  alınacaktır. 

 

1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

2. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

3. 2019-TYT Puanı (TYT-P) 

 

 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunun ilgili bölümünde 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. 

 

STANDART SAPMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÖYSP’lerinin 

Karelerinin 

Toplamı 

 

ÖYSP’leri 

Toplamının 

Karesi 

Aday Sayısı 

Aday sayısı ─1 

STANDART 

SAPMA       = 



7 

 

 ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için 

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP- SP) hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki 

formül kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

 Yerleştirmeye esas olacak olan puan Yerleştirme Puanı (YP), 2019 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yüksek Öğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda verilen formüllere göre hesaplanacaktır. Buna göre; 

 

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 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 (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği Programı için 

aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa): 

 

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

 

 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yüksek Öğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunun ilgili bölümünde (Sayfa 10) belirtildiği üzere 2018-

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. 

 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 dahil edilmeyecektir. İlan edilen listelerde 

bu adayların isimlerinin karşısına “YP Hesaplanmamıştır” ibaresi düşülecektir.   

Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 

Adayın 

ÖYSP  

Puanı 

ÖYSP Puanı 

Dağılımının 

Ortalaması 
 

ÖYSP STANDART 

PUANI  =  10  x 

(ÖYSP-SP) 

+  50 
ÖYSP Puan Dağılımının 

Standart Sapması 
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konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 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. 

 Hesaplanan YP’ler Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir. 

 Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına 

yapılacak itirazlar bir dilekçe ile 02 Ağustos 2019 Cuma günü saat 12.00’a kadar 

Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na yapılır. İtirazlar, Fatih Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı tarafından oluşturulan İtirazları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 

komisyon tarafından değerlendirilir. 

 İlan edilen listeler 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. 

 

1.7. Kesin Kayıt İşlemleri 

 

 Asıl listeden yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri 2019 – YKS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre 26-29 Ağustos 

2019 tarihleri arasında ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile Trabzon ili 

Akçaabat ilçesi Söğütlü beldesindeki Trabzon Üniversitesi Fatih 

Yerleşkesi’nde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır. 

 Asıl listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları 

takdirde kayıt haklarını kaybederler. 

 Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar 03 Eylül 2019 Salı günü Fatih 

Eğitim Fakültesi’nin internet sayfasında ilan edilirler ve bu kontenjanlar için Ek 

Yerleştirme yapılır. 

 2019 Özel yetenek Sınavları Yedek listelerinde yer alıp da Ek Yerleştirme yoluyla 

kesin kayıt yaptırmak isteyen adayların, 2019 Özel Yetenek Sınavlarında aldıkları 

Yerleştirme Puanlarını (YP) ve sıralamalarını da gösteren dilekçeyle 04-06 Eylül 

2019 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde bizzat veya faks (faks: 0 462 248 73 44) 

yoluyla Trabzon ili Akçaabat ilçesi Söğütlü Beldesinde bulunan Fatih Eğitim 

Fakültesi Dekanlığı Yazı İşleri Bürosuna 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 Yerleştiremeye hak kazanan adayların isimleri ek yerleştirme 

tarihlerinin bitiminden bir gün sonra Fatih Eğitim Fakültesi’nin internet sayfasında 

ilan edilirler. Bu adayların kesin kayıt işlemleri 2019-Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü 

mesai saatleri içerisinde bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile Trabzon 

Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır. 

 Kontenjanların yine boş kalması durumunda yapılacak uygulama için Fatih Eğitim 

Fakültesi Yönetim Kurulu yetkilidir. 
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 Kılavuzun geri kalan bölümlerinde Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği lisans programlarının 

Özel Yetenek Sınavlarının yürütülüşü ve değerlendirilmelerine yönelik 

ölçütler her bir program için ayrı ayrı açıklanmıştır. 

 

2. FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

2.1. Sınav İçeriği, Tarihi, Yeri ve Saatleri 

 

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı tek aşamada yapılacaktır. 

Bu aşamanın içerisinde; 

Müziksel İşitme – Yineleme sınavı ile Solfej Okuma, Müziksel Söyleme ve Müziksel 

Çalma yer almaktadır. 

 

 Sınavlar Fatih Eğitim Fakültesi dersliklerinde yürütülecektir. 

 Sınavların başlangıcı 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 08.30’dur. 

Adayların hangi gün ve hangi saatte sınava girecekleri 26 Temmuz Cuma günü 

Fatih Eğitim Fakültesi’nin internet sayfasında duyurulacaktır. Adayların kendi 

sınav saatlerinden en az bir saat önce sınav yerinde (B Blok önünde), kendi 

çalgıları ile (piyano, kontrbas vb. taşınması zor olanların dışında) hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 

 Adaylar, Sınav başlamadan önce yanlarında getirdikleri Özel Yetenek Sınavı Giriş 

Belgelerini ve kimlik kartlarını sınav görevlilerine ibraz etmelidirler. 

 

 

2.2. Müziksel İşitme-Yineleme ve Solfej Okuma Sınavı 

 

A. Müziksel İşitme ve Yineleme 

 

 Müziksel İşitme ve Yineleme sınavında adaylar bireysel olarak sınava 

alınacaklar ve sınavları sözlü-uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu sınavda 

adaylarda aşağıdaki yeterlilikler ölçülüp değerlendirilecektir: 

 

1. İki Ses İşitme: 3 adet iki ses. 

2. Üç Ses İşitme: 4 adet üç ses (majör, minör, eksik, makamsal akorlar). 

3. Dört Ses İşitme: 2 adet dört ses (yedili akorlar). 

4. Ritim İşitme: İkişer motiften (4 ölçü) oluşan iki (2) ritim cümlesi. 

5. Ezgi İşitme: İkişer motiften (4 ölçü) oluşan tonal ve makamsal iki (2) ezgi. 

6. Solfej Okuma: Bu sınavda adayın temel nota ve ritim bilgisine dayalı 

doğru ve temiz solfej okuma becerisi ölçülecektir. Sınavda adaya verilecek 

olan solfej parçası aday tarafından okunacaktır. Sınavda adayın kendisine 

verilen solfeji okuması esnasında “notaları, ses aralıklarını, ses 

yüksekliklerini ve ritim kalıplarını” okuma derecesindeki doğruluk 

üzerinden değerlendirilerek puanlanacaktır. 

 

 Adayların, Müziksel İşitme-Yineleme ve Solfej Okuma Sınavı puanlarının 

hesaplanmasında ölçülecek yeterlikler ve puanları aşağıda Tablo 2’de 

verilmiştir. 
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Tablo 2. Birinci Aşama (Müziksel İşitme-Yineleme ve Solfej) Sınavı’nda 

ölçülecek yeterlilikler ve puanları 

 
İki Ses 

İşitme 
Üç Ses 

İşitme 
Dört Ses 

İşitme 
Ritim 

İşitme Ezgi İşitme Solfej Toplam 

Puan 
3x2=6 4x4=16 2x5=10 8x2=16 8x4=32 4x5=20 100 

 

Özel yetenek sınavı puanının hesaplanmasında Müziksel İşitme-Yineleme 

ve Solfej Okuma Sınavı puanının   %50’si kullanılacaktır 

 

2.3. Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma 

 

 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek müziksel söyleme ve 

müziksel çalma sınavı, bireysel ve sözlü- uygulamalı olarak yapılır. Sınavdan 

önce adayın ön şart özelliklerine bakılır, sonra müzikal özellikleri (Müziksel 

Söyleme ve Müziksel Çalma) değerlendirilir. 

 

A. Ön Şart Özellikler 

 

1. Ses Özelliği: Adayın, sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı 

bulunmamalıdır. 

2. Konuşma Özelliği: Adayın Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda 

sağlıklı öğrenim görmesini ve müzik öğretmeni olarak yetişmesini 

engelleyici konuşma kusurları (anlamlı derecede kekemelik, pepelik vb.) 

bulunmamalıdır. 

 

 Adayın ön şart özelliklerinin değerlendirilmesinde adayın ses ve konuşma 

özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve incelenir. 

 “Ön Şart Özellikler” başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden 

bazılarına sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların 

durumu; “Değerlendirme” aşamasından önce Sınav Komisyonu tarafından 

topluca gözden geçirilerek bir tutanak ile karara bağlanır. Bunun için adaylardan, 

gerektiğinde gözlemden geçirilmek üzere, Müzik Yetenek Sınavı'nın bitimine 

kadar sınav yerinde hazır bulunmaları istenir. 

 Ön şart özellikler bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Öğretmenliği 

Lisans Programı’na alınmazlar. Kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye kaydını 

yaptırmış olsalar bile, “Ön Şart Özellikler” başlığı altında yer alan istenmeyen 

özelliklerden birine sahip olduğu hâlde bunu çeşitli yollarla gizleyerek 

belirlenmesini engelleyen adayların kayıtları, durum anlaşılır anlaşılmaz yetkililer 

tarafından hazırlanacak bir tutanakla silinir. 

 

B. Müzikal Özellikler 

 

 Bu süreçte adaylardan; “Müziksel Söyleme” ve “Müziksel Çalma” 

becerilerini sergilemeleri istenir. 

 

1. Müziksel Söyleme Sınavı 

 

 Bu sınavda adayın, ses özellikleri ile belirlenen parçalar çerçevesinde, sesini 

kullanmaya ilişkin becerileri ölçülür. Müziksel söyleme sınavında tüm adaylar 
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ilk olarak İstiklal Marşı’nı doğru ve temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile 

söyleyeceklerdir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) adaylar 

tarafından istedikleri herhangi bir türde seçilecektir. 

 Bu sınavda Müziksel Söyleme becerileri ölçülürken, adayların; Doğru, güzel 

ve etkili söyleme becerileri dikkate alınacak ve bu kapsamda aşağıdaki 

ayrıntılara dikkat edilecektir. 

 

a) Sağlıklı sese sahip olma, 

b) Sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği, 

c) Ton içerisinde kalarak söyleme, 

d) Konuşmada anlaşılırlık, 

e) Müziksel duyarlılık ve etkileyicilik, 

 

gibi özellikleri dikkate alınacaktır. Bu ölçütler toplam 100 puan 

üzerinden değerlendirilecek ve yetenek sınavı puanı hesaplamasında bu 

puanın %25’i kullanılacaktır. 

 

2. Müziksel Çalma Sınavı 

 

 Müziksel Çalma sınavında adaylar kendilerinin hazırlamış olduğu bir 

parçayı kendi çalgılarıyla seslendireceklerdir. 

 Adaylar, sınavda çalacakları piyano, kontrbas vb. taşınması zor olanların 

dışındaki çalgılarını beraberlerinde getireceklerdir. Bir aday, sınavda 

yalnız bir çalgıyı kullanabilecektir.  Adaylar seslendirecekleri çalgıyı 

sınava girerken hazır biçimde getirmeleri (akort, ayarlama v.b.) 

gerekmektedir. 

 Vurmalı ve programlanabilir sazlarla sınava girilemeyecektir. 

 Adayların bu sınavda Müziksel Çalmaya yönelik özellikleri ve çalma 

becerileri ölçülürken doğru ve temiz çalma, teknik düzey, müziksel 

yorum ve eserin düzeyi gibi ölçütler dikkate alınacaktır. Bu ölçütler 

toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve yetenek sınavı puanı 

hesaplamasında bu puanın %25’i kullanılacaktır. 
 

2.4. Sınavların Yürütülüşü 

 

 Bütün adayların sırası ile katılarak gerçekleştirilecek olan sınav 29 Temmuz 2019 

tarihinde saat 08.30’da başlayacaktır. Adayların hangi gün ve saate sınava 

girecekleri 26 Temmuz 2019 Cuma günü Fatih Eğitim Fakültesi sayfasında 

duyurulacaktır. Adayların kendi sınav saatlerinden en az 1 saat önce sınav yerinde 

(B Blok önünde), kendi çalgıları ile (piyano, kontrbas vb. taşınması zor olanların 

dışında) hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 Bütün adaylar önceden ilan edilen sınav saati ve yerinde hazır bulunacak, 

görevliler eşliğinde sınav salonuna, ilan edilen listeye göre sırayla alınacaklardır. 

Adaylar sadece kendileri için ilan edilen gün ve saatlerde sınava girebileceklerdir. 

Adayların sınava girebilmeleri için yanlarında; Ön kayıt sırasında kendilerine 

verilen fotoğraflı ve onaylı “2019 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi” ve 

“Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik” (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, 

Pasaport vb gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu belgeler, resmi 

özel kimlik belgesi olarak kabul edilir) bulundurmak zorundadırlar. 
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 Resmi özel kimlik kartı ile 2019 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi olmayan 

adaylar sınava alınmazlar. 

 Adaylar, Sınav Giriş Belgesindeki ilgili yerleri doldurmak ve imzalamak 

zorundadırlar. 

 Sınavın sonunda, sınav binasının önünde bulunan son adayın sınava alınmasından 

sonra sınava girme hakkı elde etmiş fakat sırasında sınava girememiş adayların 

isimleri bir kez daha yüksek sesle sınav binasının önünde okunur. Sınava 

girecek bir adayın mevcut olmadığı anlaşılınca, bir tutanakla sınavlar bitirilir. 

Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun, sınava 

alınmazlar. 

 Sınav sırasında, görevliler dâhil, salonda sigara, puro içilmesi; cep telefonu, çağrı 

cihazı vb. iletişim araçları ve ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınava 

girilmesi yasaktır. 

 Sınav süresince sınav salonlarına adaylar ve görevliler dışında hiç kimse 

alınmayacaktır. 

 Müzik Öğretmenliği Lisans programının sınavlarının görüntüleri, sınav 

salonlarından uygun ortamlara isteklilerin izleyebilmesi için yansıtılacaktır. 
 

2.5. Sınavların Değerlendirilmesi 

 

 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı sonunda yapılan 

değerlendirmede ön şart özellikleri bakımından yetersiz olduğu saptanmış olan 

adayın müzikal özellikleri dikkate alınmaz ve böylece o aday elenmiş sayılır. 

 Adayların Özel Yetenek Sınavından başarılı sayılmaları için sınav 

bölümlerinden aldıkları toplam puanın 100 üzerinden en az 40 puan veya üzeri 

olması gereklidir.  Özel  Yetenek  Sınavı  Puanı  40’ın  altında  olan  adaylar 

ın (engelli olsun veya olmasın) yerleştirme puanları hesaplanmayacak olup 

bu adaylar başarısız sayılacaklardır. 
 Bu ölçüt ilan edilen tüm kontenjan türleri (engelli, yabancı uyruklu vb.) için 

geçerlidir. 

 Adayın aldığı puanlar kesin değerlendirmede ve sıralamada, adayın genel başarı 

sırasını tespit etmede kullanılır. 

 Adayların ÖYSP’nin hesaplanmasında Özel Yetenek Sınavından aldığı 

puanların ağırlıklarının dağılımı aşağıda Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Müzik Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Puan (ÖYSP) Dağılımı. 

 

MÜZİKSEL İŞİTME-YİNELEME VE SOLFEJ BASAMAKLARI 
ÇALMA VE SÖYLEME 

BASAMAKLARI 
TOPLAM 

2 SES 3 SES 4 SES EZGİ RİTİM SOLFEJ ÇALMA SÖYLEME 

3 ADET 

2 

 
SES 

4 ADET 3 

 
SES 

2 ADET 4 

 
SES 

2 ADET 

 
4’ER 

ÖLÇÜLÜK 
EZGİ 

(TOPLAM 

8 ÖLÇÜ) 

2 ADET 

 
4’ER 

ÖLÇÜLÜK 
RİTİM 

(TOPLAM 

8 ÖLÇÜ) 

1 ADET 4 

 
ÖLÇÜLÜK 

SOLFEJ 

1 ADET ESER 

 
(ADAYIN 

KENDİ 
HAZIRLADIĞI) 

2 ADET ESER 

 
(1’İ İSTİKLAL 

MARŞI, 
DİĞERİ 

ADAYIN 

HAZIRLADIĞI) 
 

3x2 = 6 

PUAN 
4x4=16 
PUAN 

2x5=10 
PUAN 

8x4=32 
PUAN 

8x2=16 
PUAN 

4x5=20 
PUAN 

TOPLAM 100 PUAN 100 PUAN 100 PUAN 100 PUAN 

%50 %25 %25 %100 

 

 Adayın Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı'ndaki genel başarı 

derecesi, Yerleştirme Puanı (YP), ön şart özellikleri b a k ı m ı n d a n  y e t e r l i  

o l m a k  k o ş u l u y l a , 2019 Y ü k s e k ö ğ r e t i m  P r o g r a m l a r ı  v e  

K o n t e n j a n l a r ı  Kılavuzu’nun ilgili bölümlerinde yer alan hesaplama 

yöntemi kullanılarak belirlenecektir. 

 Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere 

sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday (50) asıl; diğer adaylar 

yerleştirme puanı sıralamasına göre yedek olarak ilan edilirler. 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. 

 Uyruklu Öğrenciler için ayrılan kontenjanlar için de aynı işlemler uygulanır. 

 Özel Yetenek Sınavı Puanı 40’ın altında olan adaylar bu sıralamaya dahil 

edilmezler. 

 İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu 

kontenjan diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir. 

 Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilen Özel Yetenek Sınavı 

Sonuçlarına yapılacak itirazlar bir dilekçe ile 02 Ağustos 2019 Cuma günü 

saat 12.00’a kadar Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na yapılır. İtirazlar, Fatih 

Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan İtirazları İnceleme ve 

Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

 Özel yetenek sınavı sonuçları Rektörlük Makamına arz edilir. 
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3. FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

3.1. Sınavın İçeriği, Tarihi, Yeri ve Saatleri 

 

 Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği 

Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı tek oturumda iki sınav şeklinde 

yapılacaktır. Bunlar; 

 

1. Modelden Desen Çalışması Sınavı ve 

2. İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavı’dır. 

 

 Modelden Desen Çalışması sınavında, adaylar, Sınav Komisyonu tarafından 

belirlenen modeli gözleyerek desen çalışmasını 50x70 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 sınavında, Sınav Komisyonu tarafından belirlenen 

konu adaylar tarafından 50x70 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. 

 

3.2. Sınav Araç ve Gereçler 

 

 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. 

 

3.3. Sınavların Yürütülüşü 

 

Fatih Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde tek oturumda yapılacak bu sınavlar, 29 

Temmuz Pazartesi günü saat 13.30’da başlatılacaktır. Adaylar, saat 13.00’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; Internettten indirdikleri Özel Yetenek Sınavına 

Giriş Belgesi” ve “Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik” (Nüfus Cüzdanı, 

Sürücü Belgesi, Pasaport vb gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu 

belgeler, resmi özel kimlik belgesi olarak kabul edilir) bulundurmak 

zorundadırlar.  

 Resmi özel kimlik kartı ile 2019 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi olmayan 

adaylar sınava alınmazlar. 
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 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 

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. 

 İki sınav (Modelden Desen Çalışması Sınavı ve İmgesel-Hayali-Tasarım 

Sınavı) arasında adayların Sınav Binasını terk etmeleri, dışarı ile iletişim 

kurmalarına 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 3.2'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. 

 

3.4. Sınavların Değerlendirilmesi 

 

 Modelden Desen Çalışması Sınavı’nda çizilen desenler; 

 

a) Kompozisyon oluşturabilmek, 

b) Çizgisel değerleri yakalayabilmek, 

c) Oran orantıyı doğru ifade edebilmek, 

d) Işık-gölge etkisini oluşturabilmek, 

e) Modelin hareketini doğru yakalayıp, karakterini yansıtabilmek, 

f) Çalışmayı tamamlayabilmek. 

 

gibi nitelikler göz önüne alınarak değerlendirilir ve adayın Özel Yetenek Sınavı 

Puanına (ÖYSP) % 40 oranında katkı yapar. 
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 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. 

 

Özel  Yetenek  Sınavı  Puanı  40’ın  altında  olan  adayların  yerleştirme  

puanları  hesaplanmayacak olup bu adaylar başarısız sayılac aklardır . Bu 

ölçüt ilan edilen tüm kontenjan türleri (engelli, yabancı uyruklu vb.) için geçerlidir. 

 

 Değerlendirmeye alınacak adayların Yerleştirme Puanları (YP) ÖSYM’nin 

2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun ilgili 

sayfalarında yer alan hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanır. YP’leri 

belirlenen adaylar, en yüksek puandan en küçük puana doğru sıralanarak, 

YP’ler ilan edilir. Ancak; sıralamada adayların puanlarının eşit olması halinde 

YGS puanı yüksek olana; eşit puanlı adaylardan YGS puanları da eşit olanların 

kendi aralarında Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) göre büyükten küçüğe doğru; 

eşit puanlı adaylardan YGS puanları ve OBP’lerinin her ikisinin de eşit olması 

halinde alandan gelen adaya öncelik tanınır. 

 Yerleştirme Puanın hesaplanması sonucunda, Fatih Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği lisans programı için 

Yerleştirme Puan (YP) sırasına göre kontenjan sayısı kadar aday (50) asıl ve 

diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilirler. Özel Yetenek Sınavı Puanı 40’ın 

altında olan adaylar bu sıralamaya dahil edilmezler. 

 İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu 

kontenjan diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir. 

 Yabancı Uyruklu adaylar için de aynı işlemler uygulanır.  Fatih Eğitim 

Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği için; 

 

Yerleştirme Puanları (YP) sırasına göre kontenjan sayısı kadar aday (2) asıl ve 

diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilirler. 

 

 Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına 

yapılacak itirazlar bir dilekçe ile 02 Ağustos 2019 Cuma günü saat 12.00’a 

kadar Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na yapılır. İtirazlar, Fatih Eğitim 

Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan İtirazları İnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonu komisyon tarafından değerlendirilir. 

 Özel yetenek sınavı sonuçları Rektörlük Makamına arz edilir. 
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4. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Fatih Eğitim Fakültesi 

Yazışma Adresi  :  
Trabzon Üniversitesi 

Fatih Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı  

61335 Söğütlü, 
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Telefon: 
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0 (462) 455 11 19 
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