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) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını,
i) ODÜYÖS: Ordu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
j) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,
k) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,
m) YP: Yerleştirme Puanını
ifade eder.

Kontenjanlar
MADDE 4 – (1) Kontenjanlarla ilgili değişiklikler bölüm ve ana sanat dallarının önerisi, Fakülte
Yönetim 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 YGS sınavına girmesi
ve YGS puan türlerinin birinden en az 170 ( yüz yetmiş) puan alması gerekir.
(4) YGS ve LYS 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 Yönetim 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) Sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili sınavlara ilişkin
ayrıntılar,
h) Bölümlerin ek puan uygulayacakları ortaöğrenim kurumlarının ilgili alan ve kodları,
i) Kesin kayıt işlemleri ve tarihleri,
j) Yedek kayıt işlemleri ve tarihleri yer alır.
Sınavların duyurulması

MADDE 7– (1) Giriş sınavlarına ilişkin gereken tüm bilgi, her yıl Fakülte Yönetim Kurulunca
onaylanan Giriş Sınavları Kılavuzunda yer alır. Sınav tarihi ön kayıt tarihinden en geç 15 gün
öncesinde Fakülte ve Rektörlük tarafından duyurulur.
Giriş sınavları yürütme komisyonu
MADDE 8 – (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) Bu 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 sonuçlarını jürilerden teslim alıp, kesin sonuçların hazırlanmasını ve bu sonuçların
Dekanlığa iletilmesini sağlamak,
g) Sınava ilişkin tüm evrakları veya yaptığı çalışmalara ilişkin bir raporu 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.

Giriş sınavları jürileri
MADDE 9 – (1) Fakülte Özel Yetenek Giriş Sınav jürileri her yılın Haziran ayı içinde Birinci
Aşama ve İkinci Aşama Seçme Sınavları jürilerinden oluşur.

(2) Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınavı jürileri, Fakülte yönetim Kurulunca belirlenir. En az
Üç asil ve bir yedek öğretim üyesi/görevlisinden oluşur. Jüri üyeleri gerekli görüldüğü takdirde
her iki sınavda da görevlendirilebilir.
Özel yetenek giriş sınavları
MADDE 10 – (1) Fakültenin özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak Heykel, Fotoğraf, Geleneksel
Türk Sanatları, Grafik, 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.
MADDE11 – Sınavlar
Sınav süreleri ve oturumları Fakülte Yönetim Kurulunca her yıl onaylanan sınav klavuzunda yer
aldığı şekliyle uygulanır.
MADDE 12 – (1) Jüriler sınavın gerektirdiği gizliliği gözeterek, sınavdan 1 saat önce bir araya
gelir, gereken hazırlığı yapar.
(2) Jürilerin toplantı mekânına görevliler dışında kimse giremez.
(3) Sınav Soruları, adayların sınav salonlarına alınmasından sonra, Giriş Sınavları Yürütme
Komisyonu Başkanlığı tarafından sınav salonlarına dağıtılmak üzere tutanakla teslim edilir.
(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.
(8) Adaylar, sınav salonunu sınavın başlamasından sonraki ilk 30 dakika içinde terk edemezler.
(9) Sınav salonlarında sigara içilmez.
(10) Adaylar sınav salonuna hiçbir ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve
benzeri elektronik aygıtlarla giremez.

(11) 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.
(12) Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun, yeni
sınav yapılmaz.
(13) Sınavlarda yoklamalar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı
veya pasaport) karşılaştırarak yapılır.
(14) Sınavların yürütülüşü tutanakla belirlenir.
(15) Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınavlarının jürileri Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu
Başkanlığınca belirtilen programa uygun olarak çalışır.
(16) Değerlendirmeler, sınav kâğıtlarının ve çalışmalarının kimlik yerleri açılmadan
sonuçlandırılır.
(17) Sınav sonuçları Ordu Üniversitesinin internet sayfasından ilan edilir.

Yerleştirme puanı
MADDE 13 – (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.
(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.
Sınav kılavuzunda belirtilen sayıda yedek aday 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) 2016-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)
2016-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

2016-ÖSYS'de

yerleştirilen

adaylara

bu

kural

uygulanmayacaktır.

MADDE 14–
(1) Kesin kayıtlar ilan edilen süreler içinde yapılır.
(2) Adaylar sadece bir Bölüme kesin kayıt yaptırabilir.
(3) Yedek liste açıklanması durumunda adaylar YP”lerine göre en yüksek puandan başlamak
üzere sıralanarak bölüme yerleştirilir.
(4) Herhangi bir bölüme asil listeden kayıt hakkı kazanan aday, diğer bölümlerde yedek listede
olma hakkını kaybetmiş sayılır.
(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) Başvuru koşullarına göre jüri kontenjan sayısı kadar yedek ilan etme hakkına sahiptir.*
*

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

gerçekleşmesi durumunda 10. madde hükümsüz sayılır.

MADDE 15 – (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.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge Ordu Üniversitesi Senatosunca onayı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönergeyi Ordu Üniversitesi Rektörü adına Ordu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı yürütür.
MADDE 18 – Anlaşmazlıklar halinde Ordu idari mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

