T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2015–2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI
ÖĞRENCİ KONTENJANI:
GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40
HEYKEL BÖLÜMÜ: 15
1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
a- Ön Kayıt Koşulları
Bu sınava başvuracak olan tüm lise mezunu adayların, 2015-YGS ye girmiş ve herhangi bir
puan türünden en az 160 (yüz altmış) puan almış olmaları gerekmektedir (Puanlar ham
puandır). ÖSYM’nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen
veya başka Üniversitelerin Özel Yetenek Sınavlarına katılan adaylar da başvurabilirler.
b- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Başvurular online veya Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Ön Kayıt
Bürosu’na şahsen başvurarak yapılacaktır. Başvurularda adaylardan istenen bilgilerde sorumluluk
adaylara aittir. Gerçeğe aykırı beyan durumunda asıl kayıt yapılmayacaktır.

2-BAŞVURU
Özel yetenek sınavına başvurular internet üzerinden veya şahsen 06- 26 Temmuz 2015
tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Şahsen başvurular Fakültemiz Dekanlığına mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Şahsen
başvurularda Cumartesi - Pazar ve resmi tatil günlerinde kayıt alınmaz.)
3-SINAV TARİHLERİ VE YERİ
I. aşama eleme sınavı 28 Temmuz 2015 tarihinde, saat 09:30’da
II. aşama yerleştirme sınavı 29 Temmuz 2015 tarihinde, saat 09:30’da
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacaktır.
Adayların yukarıda belirtilen sınav gün ve saatlerinde sınavdan 1 saat önce sınav yerinde
hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını
kaybederler.
Sınava geç kalan öğrenciler Sınava alınmayacaktır.
4-SINAV İÇİN GETİRİLMESİ GEREKENLER


Önkayıt sırasında bilgisayardan çıktısı alınacak olan Sınava Giriş Belgesi,



Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport).



Kurşun kalem (HB- 2B)



Tükenmez kalem



Silgi, kalemtıraş



50×35 cm boyutlarında mukavva veya duralit altlık



İki adet kıskaç

Not: Adaylara sınavda kullanacakları kâğıtlar Fakültemizce verilecektir. Adaylar sınav
salonuna hiçbir ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve benzeri elektronik
aygıtlarla giremez.
*Birinci aşamayı geçen adaylar diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenim durum belgesinin
onaylı (aslı gibidir) suretini yanlarında getireceklerdir .
5- YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Sınav Yürütme Kurulu
Sınav Yürütme Kurulu sınav salonlarını sınavların işleyişine göre hazırlarlar. Adayları sınav
salonuna alırlar. Adayların kimlik kontrolünü yaparlar. Sınavla ilgili açıklamaları yapar,
adaylara sorusunu verir ve sınavın düzenli işlemesini sağlarlar. Sınavların bitiminde Sınav
Yürütme Kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirme jürisine tutanak karşılığında teslim eder.
Sınav bitiminde fakülte yönetimine bilgi verirler. Değerlendirme esnasında Jüriye yardımcı
olurlar.
B- Değerlendirme Jürisi
Değerlendirme jüri üyeleri: sınavdan bir saat önce toplanarak sınav sorularını ve adayların
sınav aşamasındaki çalışmalarına verdikleri puanların ortalaması ile adayın o aşamadaki
başarı notunu belirlerler. Grafik Tasarımı ve Heykel Bölümlerinin asil ve yedek aday
listelerinden oluşan belgeler Dekanlık makamına tutanakla teslim edilir.
C-Sınav Aşamaları
I. Aşama Eleme Sınavı:
28 Temmuz 2015 tarihinde saat 09.30 da Güzel Sanatlar Fakültesi binasında başlayacaktır.
Eleme Sınavı, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Eleme Sınavından 50 ve daha yüksek puan
alan adaylar başarılı sayılır ve “Bölüm Yerleştirme Sınavı”na girmeye hak kazanır. 50 puanın
altında kalan adaylar ise başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.
Sınav 35’er dakikalık iki oturumlu olup iki oturum arasında 10 dakikalık ara verilir.
II. Aşama Yerleştirme Sınavı*
Grafik Tasarımı ve Heykel Bölümü için yapılacak olan sınav 29 Temmuz 2015 tarihinde
saat 09.30 da başlayacaktır. II. Aşama Yerleştirme Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir.
II. aşama adayların tasarım becerilerini ölçmeye yönelik bir sınavdır. Sınav sorusu
değerlendirme jürisi tarafından 1 Saat önceden belirlenir. Sınavı 40 dakikalık iki oturumla
sonuçlanır. Arada 10 dakikalık bir mola verilir. İsimler, sınav sonunda görevli öğretim
elemanlarınca kontrol edilerek ve değerlendirme sonunda açılmak üzere yapıştırılacaktır.

(* II. aşama sınavlarına katılmak için adayların I. aşamadan 50 ve üstü puan almaları
gerekmektedir)

D- Sınavın Değerlendirilmesi
Sınavların bitiminde Sınav Yürütme Kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirme jürisine tutanakla
teslim eder.
I. aşama eleme sınavı değerlendirmesi 28 Temmuz 2015 saat 13:00 de Üniversitemiz Spor
Salonunda yapılacaktır. I. Aşamadan taban puan 50 ve üstünü alan öğrenciler II. Aşama
yerleştirme sınavına girmeye hak kazanacaktır. II. Aşama sınavına girmeye hak kazanan aday
listesi aynı gün Fakültemiz tarafından ilan edilecektir.
Sınav komisyonu uygun gördüğü taktirde basın ve halk temsilcilerini gözlemci olarak
değerlendirmeye alabilir.
I. aşama eleme sınavında adaylar, gözlem, kompozisyon, özgünlük, algılama, yorumlama,
form bilgisi gibi nitelikleri göz önüne alınarak değerlendirilir.
Grafik Tasarımı ve Heykel Bölümü II. aşama yerleştirme sınavı değerlendirmesi sınav ile
aynı gün saat 13:00 de yapılacaktır. II. aşama yerleştirme sınavına giren adayların başarılı
sayılması için Grafik Tasarım Bölümü için 60, Heykel Bölümü için 50 puan ve üstünü
almaları gerekecektir. Sonuçlar aynı günün akşamı Fakültemiz tarafından ilan edilecektir.
II. aşama yerleştirme sınavında Grafik Tasarım ve Heykel Bölümlerine kayıt yapmaya hak
kazanan adaylar, puan ve tercih sıralamasına göre sıralanır, asıl liste ilan edilir. İlan edilen
kontenjan sayısının dolması durumunda diğer adaylar arasından puan üstünlük sırasına göre
kontenjan sayısı kadar yedek liste ilan edilir.
II. aşama yerleştirme sınavında adaylara imgelem gücü ve gözleme dayalı çizim çalışması
yaptırılır. Bu aşamada adayların kompozisyon, oran, form, hareket bilgisi ve çizgi karakteri
gibi nitelikleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.
Adayların aldıkları yerleşme puanına göre asil öğrenci yedek öğrenci listeleri oluşur. Asıl
listede son sırayı aynı puanla paylaşan adaylardan YGS puanı yüksek olan kesin kayıt hakkı
kazanır. Yine eşitlik varsa yaşı küçük olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste
için de aynı kural geçerlidir. Sınav bitiminde sonuçlar Jüri başkanınca Dekanlığa teslim edilir.
Dekanlık sınav sonuçlarını ilan eder.
ÖNEMLİ NOT: Baraj ve yerleştirme sınavlarında aldıkları puanların ortalaması adayın
Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP) belirler.
6-Sınav Puanının Hesaplanması
Yerleştirme puanı
MADDE 19 –
(1) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınavının

Uygulama puanının toplamı olup 100+100=200/2 üzerinden hesaplanır.
(3) Adayların ÖYSP’sine; Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve alan kodları ile
uyuşması halinde bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan adaylara
uygulanacak
AOBP ek puanı, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili esaslar çerçevesinde hesaplanarak
Yerleştirme
Puanı (YP) elde edilir.
(4) Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Bölüme
yerleştirilir. Sıralama esnasında bölüm kontenjanın iki katı aday yedek olarak belirlenir.
(5) Bir önceki yıl ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların AOBP’leri ile ilgili katsayılar, ÖSYS
Başvuru Kılavuzundaki ilgili maddeye göre uygulanacaktır.
Puan hesaplama
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) 2015-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda 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
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa(Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday Güzel
Sanatlar Lisesinin Resim alanından geliyorsa)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x AOBP)
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 AOBP) + (0,22 YGS-P)
2015-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de
uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan
sınırlaması

olmayan

programlarına

2015-ÖSYS'de

yerleştirilen

adaylara

bu

kural

uygulanmayacaktır.
MADDE 20 – (1) Kesin kayıtlar duyurulan süreler içinde yapılır.
(2) Adaylar sadece bir Bölüme kesin kayıt yaptırabilir.
(3) Asil kontenjanın dolmaması halinde internet üzerinden yedek listeler ilan edilir.
(4) Yedek listedeki adaylar YP”lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak
bölüme yerleştirilir.
(5) Asıl listede son sırayı aynı puanla paylaşan adaylardan YGS puanı yüksek olan kesin kayıt
hakkı kazanır. Yine eşitlik varsa yaşı küçük olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste
için de aynı kural geçerlidir.
(6) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
(7) Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler.
(8) Boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.
(9) Yedek listede yer alacak aday sayısı jüri tarafından asıl listenin sayısından az olmamak
koşuluyla belirlenir. Başvuru koşullarına göre jüri geriye kalan tüm adayları yedek ilan etme
hakkına sahiptir.

TAKVİM
ÖN KAYIT TARİHLERİ: 06- 26 Temmuz 2015
SINAV TARİHİ:
Birinci Aşama: 28 Temmuz 2015 Saat: 09.30
İkinci Aşama : 29 Temmuz 2015 Saat: 09:30 (Grafik Tasarımı ve Heykel Bölümleri
için)
KESİN KAYITLAR: 3- 8 Ağustos 2015

