Senato Kabul Tarihi ve Sayısı: 20/06/2018 tarih ve 2018-84
ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönerge Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin lisans programlarına
“ Yetenek Sınavıyla” öğrenci alınması ile ilgili işlemler ve hükümleri kapsar. Sınav komisyonları
ve bu komisyonların yürüteceği görevler; Ön kayıt işlemleri, sınavın yapılması, değerlendirilmesi,
sonuçların duyurulması ve kesin kayıt işlemleri giriş sınavları Yönerge Hükümlerince yürütülür.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve ilgili mevzuat esas alınarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;
a) AOBP: Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını,
b) Rektörlük: Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Dekanlık: Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını,
d) Bölüm: Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan bölümleri,
e) Fakülte: Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,
f) Fakülte Kurulu: Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulunu,
g)Giriş Sınavları Kılavuzu: Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları
Kılavuzunu,
h) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
i) ODÜYÖS: Ordu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
j) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,
k) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) TYT: Temel Yeterlilik Testi,
m) YP: Yerleştirme Puanını
ifade eder.
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Kontenjanlar
MADDE 4 – (1) Kontenjanlarla ilgili değişiklikler bölüm ve ana sanat dallarının önerisi, Fakülte
Kurulu kararı ile en geç sınavların yapılacağı yılın Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe iletilir. Bu
işlemlerin yapılmaması halinde ÖSYM tarafından ilan edilen bir önceki yılın kararı geçerli sayılır.
Aday kabul koşulları
MADDE 5 – (1) ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı
Kılavuzunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir.
(2) Bu koşullar ve bunlara ek koşullar, bölümler tarafından bölüm kurulunda karar alınmış
değişiklikler Fakülte Kurulunca onaylanan Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş
Sınavları Kılavuzunda yer alır.
(3) Adayın Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmesi için o yıl yapılan TYT sınavına girmesi
ve TYT puan türlerinin birinden en az 170 ( yüz yetmiş) puan alması gerekir.
(4) TYT ve YKS sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak giriş sınavlarına
katılmayı engellemez.
MADDE 6 – (1) Her yıl Sınav Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanan Giriş Sınavları Kılavuzu
Mayıs ayında Fakülte Kurulunca görüşülerek kesinleştirilir. Bu kılavuzda;
a) Fakülte ve bölümlerin tanıtımı,
b) Bölümlerin kontenjanları,
c) Ön kayıt tarihleri ve koşulları, bölüm tercihi ile ilgili konular,
d) Sınav tarihleri, sınav şekilleri, sınav için gerekli malzeme ve sınava ilişkin diğer bilgiler,
e) Sınavda uygulanacak kurallar,
f) Yabancı uyruklu adaylara ilişkin açıklamalar,
g) Engelli adaylara ilişkin sınav koşullarına yönelik açıklamalar,
h) Sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili sınavlara ilişkin
ayrıntılar,
i) Bölümlerin ek puan uygulayacakları ortaöğrenim kurumlarının ilgili alan ve kodları,
j) Kesin kayıt işlemleri ve tarihleri,
k) Yedek kayıt işlemleri ve tarihleri yer alır.
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Sınavların duyurulması
MADDE 7– (1) Giriş sınavlarına ilişkin gereken tüm bilgi, her yıl Fakülte Kurulunca onaylanan
Giriş Sınavları Kılavuzunda yer alır. Sınav tarihi ön kayıt tarihinden en geç 15 gün öncesinde
Fakülte ve Rektörlük tarafından duyurulur.
Aday Ön kayıtları
MADDE 8 – (1) Adaylar ön kayıtlarını duyurulan tarihler aralığında internet üzerinden veya
şahsen yapabilirler. Ön kayıt için gereken belgeler internet üzerinden duyurulur.
Giriş sınavları yürütme komisyonu
MADDE 9- (1) Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu, Fakülte Kurulunun görevlendireceği bir
öğretim üyesi başkanlığında Fakülte Kurulunca seçilecek yeterli sayıda öğretim elemanı ve
Fakülte Sekreterinden oluşur. Giriş Sınavları Yürütme Komisyonuna ek olarak; Giriş Sınavları
Yürütme Komisyonu başkanının önerisi ve Dekanın kararıyla Fakülte öğretim elemanlarından bir
çalışma grubu oluşturulur.
(2) Giriş Sınavları Yürütme Komisyonunun görevleri:
a)Yönerge hükümlerine uygun olarak giriş sınavlarını yürütmek,
b)Sınav gözetmen ve denetçilerini seçmek, görevlendirmek, sınav uygulama kurallarını
kendilerine bildirmek,
c) Sınava girilecek salonları ve jürilerin çalışma mekânlarını belirlemek ve hazırlamak,
d) Sınav jürilerinin isteklerine göre sınavda kullanılacak model ve malzemeyi sağlamak, sınav
soruları ile birlikte salonlara dağıtmak,
e) Adayların sınav salonlarına alınmasından sınavın sonuçlandırılmasına kadar tüm işlerin düzenli
yapılmasını sağlamak,
f) Sınav evraklarını ve değerlendirme sonuç tutanaklarını jürilerden teslim alıp, kesin sonuçların
hazırlanması üzere Dekanlığa iletilmesini sağlamak,
g) Sınavın yürütülmesine ilişkin belge ve tutanakları Dekanlığa sunmak,
h) Dekanlık tarafından Giriş Sınavları Yürütme Komisyonuna iletilen itirazları değerlendirmek ve
gerekli hallerde Dekanlık tarafından oluşturulan yeni bir komisyona ilgili işlemleri havale etme ve
komisyon sonucunu dekanlığa bildirmek.
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Giriş sınavları jürileri
MADDE 10 – (1) Fakülte Özel Yetenek Giriş Sınav jürileri Birinci Aşama ve İkinci Aşama Seçme
Sınavları jürilerinden oluşur.
(2) Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınavı jürileri, sınavdan bir hafta önce Fakülte Kurulunca
belirlenir. En az üç asil ve bir yedek öğretim üyesi/görevlisinden oluşur. Jüri üyeleri gerekli
görüldüğü takdirde her iki sınavda da görevlendirilebilir.
(3) Bölüm başkanları aynı zamanda jüri başkanlığı görevini yürütür. Bölüm başkanlarının jüri
üyesi olmaması durumunda ise jüri üyeleri kendi aralarında yaptıkları değerlendirme
sonucunda jüri başkanını seçerler.
Özel yetenek giriş sınavları
MADDE 11 – (1) Fakültenin özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak Heykel, Fotoğraf, Geleneksel
Türk Sanatları, Grafik Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Resim, Seramik ve Cam, Moda
Tasarımı Bölümleri için yapılacak sınavlar iki aşamadan oluşur.
a) Birinci Aşama: Adayın gözlem, teknik beceri, plastik yeterliğinin ölçüldüğü sınavdır.
b) İkinci Aşama: Adayın tasarım becerisinin, yorumlama ve imgelem gücünün, plastik yeterliğinin
ölçüldüğü sınavdır.
(2) Sınav süreleri ve oturumları Fakülte Kurulunca her yıl onaylanan sınav kılavuzunda yer aldığı
şekliyle uygulanır.
MADDE 12 – (1) Jüriler sınavın gerektirdiği gizliliği gözeterek, sınavdan 1 saat önce bir araya
gelir, sınav sorularıyla ilgili gereken hazırlığı yapar.
(2) Jürilerin toplantı mekânına sınav koordinatörü dışında kimse giremez.
(3) Sınav Soruları, adayların sınav salonlarına alınmasından sonra, Giriş Sınavları Yürütme
Komisyonu Başkanlığı tarafından sınav salonlarına dağıtılmak üzere tutanakla teslim alınır.
(4) Sınav salonlarına gözetmenler ve Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu görevlilerinin dışında
kimse bulunamayacağı gibi jüri üyeleri de giremezler.
(5) Birinci Aşama ve İkinci Aşama Seçme Sınavları, önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde Giriş
Sınavları Yürütme Komisyonu Başkanlığınca yapılır.
(6) Sınav başlamadan önce, Sınav Sırasında Uygulanması Gereken Kurallar gözetmenler
tarafından adaylara okunur.
(7) Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz, sınavın başlamasından sonraki ilk 15
dakikasından sonra adaylar sınav salonuna alınmaz.
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(8) Adaylar, sınav salonunu sınavın başlamasından sonraki ilk 30 dakika içinde terk edemezler.
(9) Adaylar sınav salonuna hiçbir ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve benzeri
elektronik aygıtlarla giremez.
(10) Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar, sınav
disiplinini bozanlar, kopya çekenler, kopya çekmeye yeltenenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu
durum gözetmen tarafından tutanağa işlenir ve Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu Başkanına
teslim edilir.
(11) Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun, yeni sınav
yapılmaz.
(12) Sınavlarda yoklamalar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı
veya pasaport) karşılaştırarak yapılır.
Sınavların Değerlendirilmesi
MADDE 13 –(1) Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınav evrakları jüriler tarafından Giriş Sınavları
Yürütme Komisyonu Başkanlığınca belirlenen yer ve programa uygun olarak değerlendirilir.
(2) Değerlendirmeler, sınav kâğıtlarının ve çalışmalarının kimlik yerleri açılmadan sonuçlandırılır.
(3) Her bölüm jürisi kendi içerisinde değerlendirmesini yapar. Her bir jüri üyesinin adaylara
verdiği 1. ve 2. aşama sınav puanları ve bu puanların ortalamasından elde edilen özel yetenek sınav
puanını içeren ıslak imzalı jüri tutanakları, diğer sınav evraklarıyla birlikte tutanak karşılığında
Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu Başkanlığına teslim edilir.
(4) Sınav sonuçları Ordu Üniversitesinin internet sayfasından ilan edilir.
Yerleştirme puanı
MADDE 14 – (1) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP),

birinci ve ikinci sınavların not

ortalamaları üzerinden hesaplanır. Her bir sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Alınan
notların toplamı (100+100=200/2) üzerinden Seçme Sınavı puanı hesaplanır.
(2) 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.
(3) Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Bölüme yerleştirilir.
Sınav kılavuzunda belirtilen sayıda yedek aday belirlenir.
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(4) Bir önceki yıl ÖSYS’de TYT/YKS 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) 2016-TYT Puanı (TYT-P) (TYT 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.
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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.
2017-ÖSYS'de, TYT/YKS 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

2017-ÖSYS'de

yerleştirilen

adaylara

bu

kural

uygulanmayacaktır.
MADDE 15– (1) Kesin kayıtlar ilan edilen süreler içinde yapılır.
(2) Adaylar sadece bir bölüme kesin kayıt yaptırabilir.
(3) Asil listeden kayıtların sonrasında kontenjanın dolmaması halinde internet üzerinden yedek
listeler ilan edilir.
(4) Yedek liste açıklanması durumunda adaylar YP”lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere
sıralanarak bölüme yerleştirilir.
(5) Yedek liste kayıt tarihleri süresinde kontenjanların dolmaması durumunda kayıt tarihini takip
eden günün mesai saatleri içerisinde yedek listede yer alan adayların kayıt yaptırmak üzere başvuru
dilekçeleri alınır. Aynı gün değerlendirilen dilekçeler doğrultusunda başvuran adaylar puan
üstünlük sıralamasına göre kayıt yapma hakkı kazanır.
(6) Herhangi bir bölüme asil listeden kayıt hakkı kazanan aday, diğer bölümlerde yedek listede
olma hakkını kaybetmiş sayılır.
(7) Asıl listede son sırayı aynı puanla paylaşan adaylardan TYT 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

(8) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
(9) Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler.
(10) Boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.
(11) Başvuru koşullarına göre jüri kontenjan sayısı kadar yedek ilan etme hakkına sahiptir.*
*

10. Maddede yer alan “boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.” Hükmünün

gerçekleşmesi durumunda 11. madde hükümsüz sayılır.
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Engelli Adaylar İçin Sınav Koşulları
MADDE 16- 1. 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) durumlarını bir üniversite veya tam teşekkülü devlet hastanesinden
alınmış “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemek kaydı ile özel yetenek sınavlarına engelli
kontenjanlarından başvurabilirler.
2. Ön kayıtlarda “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” bulunmayan adaylar engelli kontenjanından
yararlanamazlar.
3. Adayların ön kayıt başvurusu yapabilmeleri için, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Temel Yeterlilik Testi ’nden (TYT) en az 100 puan almaları gerekir.
4. TYT puanları değerlendirmeye katılmadan ve YKS kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan
hesaplanan özel yetenek sınavı başarı puanı 50 ve üzeri olan adaylar başarı puanına göre engelli
asil ve yedek listelerinde yer alır.
5. Engelli durumu nedeniyle özel bir alet vb. araç gereç ile sınava girecek adaylar durumu ile ilgili
gerekçelerini bir dilekçe ile gsf@odu.edu.tr adresine yada yazılı olarak Dekanlık Makamına
dilekçe ile özel yetenek sınavı ön kayıt süresince bildirilmelidir.
6. Kılavuzda belirtilen ön kayıt, asil kayıt ve yedek kayıt süreleri ile ilgili hükümler engelli adaylar
içinde geçerlidir.
7. Diğer adayların sınav soruları ve aşamaları engelli adaylar içinde geçerlidir. Ancak engelli
adaylar, özel salonlarda sınava alınıp diğer adaylardan ayrı değerlendirilir.
8. Adaylar “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nu yanlarında getirmeden sınava giremezler.
9. Engelli aday kontenjanları her bölüm kontenjanının %10’u kadardır.
10. Engelli aday başvurusu olmaması durumunda engelli adaylara ayrılan kontenjan diğer
kontenjanla birleştirilir
MADDE 17 – (1) Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları ve
kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi
yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise, iptal
edilir.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri,
senato kararları ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 19- (1) 21/06/2017 tarih 2017/69 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Ordu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır
Yürürlük
MADDE 20– (1) Bu Yönerge Ordu Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü adına Ordu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı yürütür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senatonun
Tarihi
Sayısı
20/06/2018
2018/84
Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Görüşüldüğü Senatonun
Tarihi
Sayısı
1

Evrakin elektronik imzali suretine https://e-belge.odu.edu.tr/ adresinden 9b5b4771-8919-40a7-8aa4-f46a2dce23aa kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

