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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 2021–2022 

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

Çevrim İçi Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ön kayıt işlemleri, 

(http://egitim.erdogan.edu.tr/) adresinden duyurulacak linkten 07-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

elektronik ortamda yapılacaktır.  

Çevrim İçi 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://egitim.erdogan.edu.tr/) takip edilmesi 

gerekmektedir. Bütün adaylar sınava girmeden önce bu kuralları okumuş olmakla yükümlüdürler. 

Tablo 1. 

Resim-İş Öğretmenliği Programı Kontenjanı, Başvuru Koşulları ve Sınav Tarihleri  

Öğrenci 

Kontenjanı 

Yabancı 

Uyruklu 

Öğrenci 

Kontenjanı* 

Başvuru  

Tarihleri 

(Çevrim İçi 

Ön Kayıt)** 

Google Meet 

Deneme 

Erişimi*** 

Sınav Başlama 

Tarihi ve 

Saati**** 

Sınav 

Sonuçlarının 

Açıklanması 

Kesin Kayıt 

Tarihi***** 

20 5 
07-15 Ağustos 

2021 

17 Ağustos 

2021  

Saat: 13.00 

18 Ağustos 

2021 

Çarşamba  

Saat: 13.00 

23 Ağustos 

2021 

18-20 Ağustos 

2021 

tarihinden 

itibaren ilan 

edilecektir. 

*Yabancı Uyruklu Öğrenci: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara göre Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesinde öğrenim görmek üzere başvuru yapan Yabancı Uyruklu Adaylar 

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

elektronik ortamda yapılacaktır. 

*** Google Meet Deneme Erişimi: Sınava girecek adaylar için 17 Ağustos 2021 tarihinde Google meet 

uygulaması üzerinden deneme erişimi gerçekleştirilecektir. Adaylar sistem erişiminde yaşayabilecekleri olası 

problemlerin çözümü için istedikleri takdirde deneme erişimine katılabileceklerdir. Deneme erişimi linki 

adaylara web sitemiz (http://egitim.erdogan.edu.tr/) üzerinden ayrıca duyurulacaktır.   

****Sınav: Sınav 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 13:00’de başlayacak ve çevrim içi özel yetenek sınavı 

için “GOOGLE MEET” uygulaması kullanılacaktır. Sınav süreci, sınavın yapılışı ve işleyişine ilişkin tüm 

bilgiler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Web Sitesi üzerinden 

(http://egitim.erdogan.edu.tr/) oluşturulacak anlatımlı videolar ile duyurulacaktır.  

****Kesin Kayıt: Kesin kayıtlar, RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca akademik takvimde belirtilen 

tarihler arasında yapılacak ve 18-20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ilan edilecektir. Bu nedenle adaylar kesin 

kayıt tarihini, Üniversitemiz web sitesi üzerinden takip etmek zorundadırlar. 

 

1.1.ÖN KAYIT KOŞULLARI  

• Yabancı Uyruklu Adaylar için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilmiş şartlar geçerlidir. 

• Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC Vatandaşı Adaylar için: 

a. Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olma koşulu aranır (Ek puansız 

yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). 

b. 2020-YKS dönüştürülmüş puanını kullanmak isteyen adaylarda 2021-YKS’ye başvuru 

yapmış olma koşulu aranır. Bu nedenle adayların 2021-YKS’ye başvuru yaptıklarını 

belgelemeleri gerekmektedir.  

http://egitim.erdogan.edu.tr/
http://egitim.erdogan.edu.tr/
http://egitim.erdogan.edu.tr/
http://egitim.erdogan.edu.tr/
http://egitim.erdogan.edu.tr/
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c. 2021-YKS Kılavuzuna göre “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, sınıflanamayan grupta 

yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar))” öğretmenlik programlarına başvuru yapamazlar.  

d. 2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 

sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 

düşürülür. 

 

1.2.ÖN KAYIT VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  

• Yabancı Uyruklu adayların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara göre 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi programlarında öğrenim görmek üzere yaptıkları 

başvurularda verdikleri bilgi ve belgeleri kullanılacaktır. Bu adayların 

https://docs.google.com/forms/d/1w9SxXT2_28DLLvapH4zw9MObmq3lrvD3EzyhY

6LnRMQ/edit linki üzerinden “Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Yabanci Uyruklu 

Aday Başvuru Formu“nu doldurarak ayrıca özel yetenek sınavına başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Bu link üzerinden gerekli bilgileri doldurmayan yabancı uyruklu adayların 

başvuruları kabul edilmez. 

• Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı adaylarının başvuru yapabilmesi için gerekli 

belgeler aşağıda sıralanmıştır: 

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

(http://egitim.erdogan.edu.tr/) adresinden duyurulacak linkten 07-15 Ağustos 2021 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:   

• 2021-YKS sonuç belgesi (Y-TYT puanını içeren belge),  

• 2020-YKS puanı ile başvuru yapan adaylar için, 2020-YKS sonuç belgesi ve 2021-

YKS’ye başvuru yaptıklarına dair belge, 

• T.C. Kimlik Kartı ya da Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

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

Mezuniyet Belgesi veya Öğrenim Durumu belgelerinden biri, 

• Herhangi bir üniversiteden mezun olan adaylar için üniversite mezuniyet 

diplomaları 

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. 

2. SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ  

2.1.ÇEVRİM İÇİ ÖZEL YETENEK SINAVININ İÇERİĞİ  

Resim-İş Öğretmenliği için yapılacak çevrim içi özel yetenek sınavı bir (1) aşamadan oluşacaktır:  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1w9SxXT2_28DLLvapH4zw9MObmq3lrvD3EzyhY6LnRMQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w9SxXT2_28DLLvapH4zw9MObmq3lrvD3EzyhY6LnRMQ/edit
http://egitim.erdogan.edu.tr/
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2.1.1. İmgesel (Hayali) Tasarım Çalışması 

İmgesel (Hayali) Tasarım sınavında, Sınav Jürisi tarafından belirlenen konu adaylar tarafından 

yaklaşık 35x50 cm’lik resim kâğıdı üzerine karakalem tekniği ile çizilecektir. İmgesel Tasarım sınavı 

için adaylara 70 dakikalık süre verilecektir. Yaptırılması istenen çalışmanın özelliğine göre bu sınavın 

süresinde kısmi değişiklikler yapılabilir. 

2.2.SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER (Çevrim içi sınav esnasında aday yanında 

bulundurmalıdır) 

• Ön kayıt işlemi yapıldıktan sonra internet sayfasından alınacak Çevrim İçi Özel Yetenek 

Sınavı Giriş Belgesi çıktısı 

• Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (Kimlik Kartı)  

 

2.3.SINAVDA GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER 

 

• Yumuşak uçlu kurşun kalemler, kalemtıraş, silgi, 

• Resim kâğıdı ve duralit (Karakalem çizimine uygun 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı 

olmalıdır. Farklı ölçüler kabul edilmeyecektir.  

• Sınav süresince internete bağlanabilen ve net görüntü ile çekim yapabilen; ayrıca sınav 

süresi sonunda sınav çalışmasının fotoğrafının net olarak çekilerek, sisteme yüklenebileceği 

bilgisayar, tablet, telefon, mikrofon vb. teknolojik cihazlara gereksinim olacaktır. 

 

2.4.SINAVIN İŞLEYİŞİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

• Goole meet üzerinden canlı olarak yapılacak olan Çevrim İçi Özel Yetenek Sınavına girecek 

adayların, kendi isim ve soy isimleri ile açılmış gmail uzantılı mail adresine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

• Çevrim içi sınav esnasında adaylar elektronik ortamda kayıt yaparken beyan ettikleri mail adresi ile 

sınava giriş yapacakları için mail adresinin geçerli ve kullanılabilir durumda olması önem arz 

etmektedir. G-MAİL adresi olmayan ya da ön kayıt aşamasında yanlış mail adresi beyanında 

bulunan adaylar sınava giriş yapamayacaklardır. 17 Ağustos 2021 tarihinde ve saat 13.00’de 

adaylarla sınavın yapılacağı google meet uygulaması üzerinden g-mail adreslerine gönderilen davet 

ile deneme erişimi yapılacaktır. Deneme erişimine katılmak zorunlu olmamakla birlikte adayların 

bu deneme erişimine katılmaları sınava ilişkin kazanacakları tecrübe açısından önem arz etmektedir.   

• Adayların çevrim içi sınava katılabilmesi için bilgisayar, kamera ve mikrofana sahip olmaları 

gerekmektedir. Adaylar ayrıca cep telefonları ile de sınava çevrim içi olarak katılım 

sağlayabileceklerdir.  

• Adayların kamera görüntüleri yüzü ve sınav kağıdı (uygun açı, mesafe) açıkça görülecek şekilde 

frontal (ön cephe) olarak ayarlanmalıdır. Sınav başlamadan önce kontrol aşamasında sınav 

görevlileri adaylardan kamera yönünü istenildiği şekilde düzenlemelerini isteyebilirler. Kurallara 

uymayan adaylar sınava alınmazlar.   

• Adaylar Özel Yetenek Sınavına, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 12.30 itibari ile Goole 

meet üzerinden canlı olarak gönderilecek davet ile katılacaklardır. Bu nedenle adayların 12.30 itibari 

ile bilgisayar başında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

• Adaylar sınava girebilmeleri için yanlarında; Ön kayıt sırasında elektronik ortam üzerinden aldıkları 

“2021 Çevrim İçi Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı ya da T.C. Kimlik 

Kartı“ bulundurmak zorundadırlar. 2021 Çevrim İçi 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. 

• Sınav başlamadan önce adayların giriş belgeleri ve kimlik kartları gözetmenler tarafından adayın 

kameradaki frontal (ön cephe) görüntüsü ile eşleştirilerek, kontrol edilecektir.   
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• Adaylar, tek oturumda sadece imgesel (hayali) tasarım çalışmasından sorumlu olacakları için 

sınav esnasında gerekli olan 35x50 cm resim kağıdı, duralit, kıskaç vb sınav araç ve gereçlerini 

yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  

• Adayların sınav süresince mikrofonları açık olacağı için ve sınav kayıt altına alınacağı için sınava 

girdikleri mekânda bir başkasının olması, konuşmaları, kopya çekmeleri, oturdukları yerden 

kalkmaları, sigara içmeleri ve sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmaları yasaktır. Sınav 

disiplinini bozan davranışlarda bulunan, sınavda yardım alan ya da kendi yerine başkasını sınava 

sokanların sınavları gözetmenin bilgilendirmesiyle Sınav Düzenleme Komisyonu tarafından iptal 

edilir. 

• Sınav esnasında adayların görevlilerle konuşması ve soru sorması; aynı şekilde görevlilerin de 

adaylarla konuşmaları, açıklama veya yorum yapmaları yasaktır. 

• Sınava geç kalan adaylar sınava kabul edilmeyecektir. 

• 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 sınav kayıtları ile eşleştirilerek, sınavları geçersiz sayılacaktır. 

• Sınav kâğıtlarında sınav sorusunda istenilenin dışında konuyla ilgisi olmayan her türlü yazı, rakam, 

işaret ya da çizim sınav kâğıtlarını geçersiz kılar. 

• Sınav bitiminde adayların çalışmaları sınav görevlileri tarafından kaydedilecek ve adaylar 

ayrıca sınav kağıtlarının fotoğrafını, sınavın bitişinin ardından 20 dk. içerisinde yüksek 

çözünürlükte ve paylaşılan bağlantı üzerinden sisteme yükleyeceklerdir.  

• Adayların kamera ve ses donanımı olan cihazlar (masaüstü/ dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu) 

kullanmaları ya da bu fonksiyonu yerine getirecek ek donanımları sağlamaları gerekmektedir. 

• Adayın, sınav sırasında bulunduğu ortamda kendi internet, bilgisayar, teçhizat, araç-gereç vs. 

durumundan doğabilecek sorunlardan ve yaşayacağı mağduriyetten kurumumuz sorumlu değildir. 

Aday yaşayacağı internet sorunuyla sınav ortamından ayrılır ise sınavı iptal edilmiş sayılır ancak 

RTEÜ’nin çevrim içi sınav sisteminden kaynaklı bir sorun yaşandığı takdirde; bu durumdan 

etkilenen adayların mağdur olmaması için yeni bir oturum düzenlenecek ve bu adayların sınava 

katılımları sağlanacaktır. (Böyle bir durumda adayların e-posta adreslerine yeni bir davetiye 

gönderilecek ve adaylar yapılacak oturumun tarih ve saati ile ilgili bilgilendirileceklerdir). 

• 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 

Düzenleme Komisyonu yetkilidir. 

 

• ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN 

DUYURULMASI 

• ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP):  

ÖYSP puanı, İmgesel (Hayali) Tasarım Çalışması sınavından alınan puandır.  

• 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 Puanını oluşturur.   



5 

 

• 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.  

• 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-İş Öğretmenliği lisans programı için 

Yerleştirme Puan (YP) sırasına göre kontenjan sayısı kadar aday (20) asıl ve diğer adaylar ise 

yedek olarak ilan edilirler. Özel Yetenek Sınavı Puanı 40’ın altında olan adaylar bu sıralamaya 

dâhil edilmezler. 

• Hesaplanan YP’ler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Web Sitesi 

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

• İlan edilen listeler Rektörlük Makamına arz edilir. 

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 

200 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. 

• 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) 2021-TYT Puanı (TYT-P) 

• 2021 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 formüller kullanılacaktır. 

 

• 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. 
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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 ) 

• 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunun ilgili bölümünde belirtildiği üzere 2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim 

programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim 

başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.  

3. KESİN KAYIT 

a) Sınavı kazanan adayların kayıtları RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacak olup, kesin kayıt tarihleri  18-20 Ağustos 2021 

tarihinden itibaren ilan edilecektir. 

b) Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar RTEÜ web sitesi üzerinden ilan edilerek, en 

yüksek YP puanı bulunan yedek adaylardan başlanarak programın kontenjanı doluncaya kadar 

yerleştirme yapılacaktır.  

c) Asıl ya da yedek listeden programa kayıt hakkı kazanan aday belirtilen tarihler arasında kesin 

kayıt yaptırmadığı taktirde, kayıt hakkını kaybeder. Yerine ilk sırada bulunan yedek adaya kayıt 

hakkı verilir.   

d) Kontenjanların yine boş kalması durumunda yapılacak uygulama için Sınav Düzenleme 

Komisyonu yetkilidir. 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 
Telefon : (0464) 532 8454- 532 2515 

Faks : (0464) 532 8612 

E-Posta  : egitim@erdogan.edu.tr 

Web Sayfası  : http://egitim.erdogan.edu.tr/ 
Adres : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 53200,                 

  Çayeli / Rize 
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