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1. ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 
Öğretmenliği Programına Tablo 1’de belirtilen kontenjanlar ve sınav tarihlerine göre 2019–2020 

Eğitim-Öğretim yılı için “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. 

Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ön kayıt işlemleri, 
(http://www.erdogan.edu.tr/) adresinden duyurulacak linkten 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında 

elektronik ortamda yapılacaktır.  

Özel Yetenek Sınavıyla alınacak öğrencilerin sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi, 
sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Ön kayıt 

işlemlerinizi tamamladıktan sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzun 

Üniversitemiz Web Sitesi üzerinden (http://www.erdogan.edu.tr/) takip edilmesi gerekmektedir. Bütün 

adaylar sınava girmeden önce bu kuralları okumuş olmakla yükümlüdürler. 

Tablo 1. 

Resim-İş Öğretmenliği Programı Kontenjanı, Başvuru, Sınav ve Kayıt Tarihi 

Engelli Olmayan 

Öğrenci 

Kontenjanı 

Engelli 

Öğrenci 

Kontenjanı* 

Başvuru  

Tarihleri 

(Ön Kayıt)** 

Sınav 

Tarihleri 

Sınav Başlama 

Tarihi ve 

Saati*** 

Kesin 

Kayıt 

Tarihi 

27  3 22-26 Temmuz 2019 
01-02 

Ağustos 2019 

01 Ağustos 

2019 

13.00 

19-23 

Ağustos 

2019 

*Engelli Öğrenci: Engelli öğrenciler aynı tarih ve saatte farklı sınıflarda sınava alınacak ve değerlendirme 

kendi içlerinde yapılacaktır. Eksik kalan engelli kontenjanları normal kontenjanlara aktarılacaktır. 

**Ön Kayıtlar: Adayların ön kayıt işlemleri, (http://www.erdogan.edu.tr/) adresinden duyurulacak linkten 

elektronik ortamda yapılacaktır. 

***Sınav: Sınav 01 Ağustos 2019 günü saat 13:00’de başlayacak ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Eğitim Fakültesinde yapılacaktır. Sınav, başvuru sayısına göre 1-2 gün sürebilir. Adaylar sıra numaralarını 

takip etmek zorundadırlar. 

 

1.1.ÖN KAYIT KOŞULLARI  

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b. 2019-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile başvuru yapan adaylar için; 2019-

TYT’den en az 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) puan almış olmak. 

c. 2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile başvuru yapan adaylar için; 2018-

TYT’den 200 ve üzeri puan almış olmak, 

NOT: Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre 2018-TYT puanı 200 ve üzeri 

olanlar, istedikleri takdirde 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanını 

2019-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2019-YKS’ye 

başvuru yapmış olmaları zorunludur. 2018-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. 

d. 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 

düşürülür. 

 

 

http://www.erdogan.edu.tr/
http://www.erdogan.edu.tr/
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1.1.1. Özel Koşullar 

a) Öğretmenlik yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamalıdır. 

b) Ses Özelliği: Özel yetenek sınavının yapılacağı program, öğretmen yetiştiren program olduğu 

için, bu alana başvuruda bulunan adaylarda sürekli ve kalıcı ses bozukluğu veya ses kısıklığı 

bulunmamalıdır. 

c) Konuşma Özelliği: Adayın sağlıklı öğrenim görmesini ve öğretmen olarak yetişmesini 

engelleyici konuşma bozuklukları (anlamlı derecede kekemelik vb.) bulunmamalıdır. 

d) Engelli adaylar için (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)) puanı 100 ve üzerinde olanlar durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavına kabul edilirler.  

e) Alanın özelliği gereği, Özel Yetenek Sınavına başvuracak adayların, sanatsal faaliyetleri 

sürdürebilecek ve sanat eğitimi verebilecek fiziki yeterliliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bu faaliyetleri yürütemeyecek derecede bedensel engeli olan adaylar ile 

görme engelliler ve renk körleri, Resim-İş Öğretmenliği Programına başvuramaz. 

1.2.ÖN KAYIT VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  

Adayların başvuru yapabilmesi için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır: 

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

(http://www.erdogan.edu.tr/) adresinden duyurulacak linkten 22-26 Temmuz 2019 tarihleri 

arasında elektronik ortamda yapılacaktır.  

b. Başvuru formu eksiksiz ve hatasız olarak doldurulacak ve aday tarafından onaylanacaktır. 

Sisteme girilen bilgilerden adaylar birinci derecede sorumludur.  

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

onaya gönderilecektir:   

 2019-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile başvuru yapan adaylar için 
2019-YKS (TYT puanını içeren belge) sonuç belgesi,  

 2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile başvuru yapan adaylar için, 

2018-YKS (TYT puanını içeren belge) sonuç belgesi ve 2019-YKS’ye başvuru 

yaptıklarına dair dekont/belge, 

 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. Başvurunuz kontrol edildikten sonra kurumumuz tarafından onaylanacak ve sistem Sınava 

Giriş Belgesi düzenlemesine açılacaktır. 

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 gidilecektir. 
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2. SINAVLARIN YÜRÜTÜLÜŞÜ  

2.1.ÖZEL YETENEK SINAVININ İÇERİĞİ  

Resim-İş Öğretmenliği için yapılacak sınavlar tek oturumda iki (2) aşamadan oluşur:  

2.1.1. Modelden Desen Çalışması 

Modelden Desen Çalışması sınavında adaylar, sınav jürisi tarafından belirlenen modeli 

gözleyerek desen çalışmasını yaklaşık 50x70 cm’lik resim kâğıdı üzerine resmedeceklerdir. Sınav 90 

dakika sürecek ve sınav esnasında, modelin dinlenmesi için iki kez, yarım saatte bir, beşer dakika ara 

verilecektir. Bu süre 90 dakikaya eklenecektir. 

2.1.2. İmgesel (Hayali) Tasarım Çalışması 

İmgesel (Hayali) Tasarım sınavında, sınav jürisi tarafından belirlenen konu adaylar tarafından 

yaklaşık 35x50 cm’lik resim kâğıdı üzerine kurşun kalemle çizilecektir. İmgesel Tasarım sınavı için 
adaylara 90 dakikalık bir süre verilecektir. Sınav jürisi yaptırılması istenen çalışmanın özelliğine göre 

bu sınavın süresinde kısmi değişiklikler yapabilir. 

2.2.SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ 

Adayların sınav esnasında yanlarında aşağıda belirtilen malzemeleri bulundurmaları 

gerekmektedir:  

 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 

2.3.SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 RTEÜ Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde tek oturumda yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı, 01 

Ağustos 2018 Perşembe günü saat 13.00’da başlatılacaktır. Adaylar, saat 12.30’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 elektronik ortam üzerinden 

aldıkları “2019 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı“ 

bulundurmak zorundadırlar. 

 2019 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı olmayan 

adaylar, sınava alınmazlar. Sınava zamanında girmeyen/giremeyen aday, 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 Sınav Üst 

Kurulu 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. 
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 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 Gözetmenleri, 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, bu kılavuzda belirtilen araç 

gereçler dışında gereç kullanmaları, sigara 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. ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

SONUÇLARIN DUYURULMASI 

3.1.ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP):  

ÖYSP puanı, Modelden Desen Çalışması ve İmgesel (Hayali) Tasarım Çalışması sınavlarından 
alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile elde edilir. Özel yetenek sınavı puan ağırlıkları 

Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 2. 

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) Ağırlıkları 

 Modelden Desen 

Çalışması 

İmgesel (Hayali) Tasarım 

Çalışması Toplam 

Puan Ağırlıkları %40 %60 100 

 Modelden Desen Çalışması Sınavında çizilen desenler, kompozisyon oluşturabilme, çizgisel 

değerleri yakalayabilme, oran orantıyı doğru ifade edebilme, ışık-gölge etkisi, modelin 

hareketini doğru yakalayıp, karakterini yansıtabilme, çalışmayı tamamlayabilme gibi nitelikler 

göz önüne alınarak değerlendirilir ve adayın Özel Yetenek Sınavı Puanına (ÖYSP) %40 

oranında katkı yapar. 

 İmgesel (Hayali) Tasarım Sınavında çizilen resimler, algı, kurgu, kompozisyon, özgünlük, 

yaratıcılık, ışık-gölge, hareket ve perspektif gibi nitelikler göz önüne alınarak değerlendirilir ve 

adayın Özel Yetenek Sınavı Puanına (ÖYSP) %60 oranında katkı yapar.  
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 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 sayılacaklardır. 

İlan edilen listelerde bu adayların isimlerinin karşısına “YP Hesaplanmamıştır” ibaresi 

düşülecektir. Bu ölçüt engelli öğrenci kontenjanı için de geçerlidir. 

 Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak 
ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Sıralamada adayların puanlarının eşit 

olması halinde TYT puanı yüksek olana; eşit puanlı adaylardan TYT puanları da eşit olanların 

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

adaylardan TYT puanları ve OBP’lerinin her ikisinin de eşit olması halinde alandan gelen adaya 
öncelik tanınır. Alandan gelme durumunun olmadığı durumlarda yaşı küçük olan aday tercih 

edilir. 

 Yerleştirme Puanının hesaplanması sonucunda, Resim-iş Öğretmenliği lisans programı için 

Yerleştirme Puan (YP) sırasına göre kontenjan sayısı kadar aday (30) asıl ve diğer adaylar ise 
yedek olarak ilan edilirler. Özel Yetenek Sınavı Puanı 40’ın altında olan adaylar bu sıralamaya 

dâhil edilmezler. 

 İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer 

öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir. 

 Hesaplanan YP’ler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Web Sitesi 

(http://www.erdogan.edu.tr/) üzerinden ilan edilir.  

 İlan edilen listeler Rektörlük Makamına arz edilir. 

NOT: SADECE ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN; 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, kendi aralarında yapılacak olan yetenek sınavının sonucuna göre 

değerlendirileceklerdir. 

NOT: SADECE SINAVA İTİRAZ ETMEK İSTEYEN ADAYLAR İÇİN; Adaylar sınava yönelik 

itirazlarını, itiraz durumlarını belirten dilekçe ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Şubesi TR560001002313465810865016 nolu hesabına 
100 TL yatırarak, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki iş günü şahsen Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına yapabilirler. Ücretin ödenmediği durumlarda itirazlar dikkate 

alınmaz. İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para iade edilecektir. 

3.2.ÖYSP STANDART PUANI (ÖYSP-SP) 

 Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesinde 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) 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. Özel Yetenek Sınavına girecek adayların puanlarının 

hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. 
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 Yukarıdaki formüle göre, 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 

hesaplanır. 

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 x 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 x TYT-P ) 

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

Kılavuzunun ilgili bölümünde belirtildiği üzere 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim 

programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim 

başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.  

 * 2018-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. 

4. KESİN KAYIT 

a) Asıl listeden yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında ve 
bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile Rize/Merkez Fener Mahallesinde yer alan Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 
yapılır. 

b) Asıl listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde 

kayıt haklarını kaybederler. 

c) Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar 26-27 Ağustos 2019 tarihinde Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Web Sitesinde (http://www.erdogan.edu.tr/) ilan edilirler ve bu 

kontenjanlar için Ek Yerleştirme yapılır. 

d) 2019 Özel yetenek Sınavları Yedek listelerinde yer alıp da Ek Yerleştirme yoluyla kesin kayıt 

yaptırmak isteyen adayların, 2019 Özel Yetenek Sınavlarında aldıkları Yerleştirme Puanlarını 
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(YP) ve sıralamalarını da gösteren dilekçeyle 27-29 Ağustos 2019 tarihlerinde bizzat veya faks 

(0464 532 86 12) yoluyla Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir. 

e) 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 

Yerleştirmeye hak kazanan adayların isimleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Web Sitesinde ilan edilirler. Bu adayların kesin kayıt işlemleri, 2019 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen esaslara göre, 03-04 

Eylül 2019 tarihleri arasında bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile RTEÜ Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığında yapılır. 

f) Kontenjanların yine boş kalması durumunda yapılacak uygulama için Sınav Üst Kurulu 

yetkilidir.  

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 
 

Telefon : (0464) 532 8454- 532 2515 

Faks : (0464) 532 8612 

E-Posta  : egitim@erdogan.edu.tr 
Web Sayfası  : www.erdogan.edu.tr 

Adres : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 53200, Çayeli / Rize 

 

 


