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kalem, silgi, kalem açacağı, kağıt kıskacı (klips) ve 
50x70 cm boyutlarında duralit veya benzeri bir altlık 
bulundurmalıdırlar.
Sınavlarda kurşun kalem kullanılır. Aday bilgilerinin 
yazılacağı köşeler siyah baskılı ve mühürlü sınav kağıtları 
fakültemizce hazırlanarak adaylara sınav salonunda 
dağıtılır. 
Her aday, çalışmaya başlamadan önce, salon başkanının 
duyurusu ile sınav kağıdının ad-soyad, aday numarası ve 
imzasının yer aldığı bölümü tükenmez kalemle doldurarak 
sınav sonuna kadar açık tutar. Bu bölümü, sınav kağıdını 
teslim ederken görevlilerin gözü önünde bilgiler içte 
kalacak biçimde katlayarak kenarlarından yapıştırır. 
Sınav çalışması, aday bilgilerinin yazıldığı yüzeye 
yapılır. 
Sınavlar süresince adayların yanlarında herhangi bir 
elektronik cihaz (cep telefonu, kamera, fotoğraf makinesi, 
alarmlı kol saati vb.) bulundurması kesinlikle yasaktır.
Sınav kağıdı üzerinde soruda istenilenler dışında, herhangi 
bir işaret kullanılamaz. Aksi durumda bu sınav kağıdı 
değerlendirme dışı bırakılır.
Adaylar salondan ayrılırken Sınav Salon Tutanağı’nı 
imzalamak zorundadırlar. 
Sınav Salon Görevlileri hiçbir adayın çalışmasına müdahale 
edemez. 
Her türlü açıklama ve bilgilendirme sınav başlangıcında 
yapılır.
Sınav sonunda sınav salonundan gelen kağıtlar, ilgili 
komisyonca teslim alınır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Salonlardan gelen cevap kağıtları Sınav Değerlendirme 
Komisyonu’nca harmanlandıktan sonra 001’den 
başlayarak numaralandırılır. Sınav Değerlendirme 
Komisyonu, puanlarını numaralaralandırılan bu kağıtlara 
verir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 
Önce her bir komisyon üyesinin iki soru için verdiği 
puanların aritmetik ortalaması alınır, sonra tüm komisyon 
üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak sınav 
kağıdı üzerine yazılır. 
Sınavda yalnızca 50 ve üzeri puanı alabilen adayların 
kağıtlarının aday bilgi köşeleri açılırak kağıtlara verilen 

KAPSAM
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü Grafik Anasanat dalına 20 (yirmi), 
Resim Bölümüne 30 (otuz) ve Seramik-Cam Bölümüne 20 
(yirmi) öğrenci alınacaktır. Başvurup kazanmaları halinde 
kontenjanların %10’u engelli bireylere ayrılmıştır.
Özel Yetenek Sınavları, ön kayıt yaptıran adaylar arasından 
öznel kapasiteleri en yeterli olanları seçme amacıyla 
yapılır. Adaylar üç bölüm sınavına da ayrı sınav materyal 
ücreti yatırmak koşuluyla müracaat edebilirler.
Sınav sonuçları, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) Kılavuzunda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme 
Yöntemi” çerçevesinde değerlendirilerek duyurulur.

SINAVLAR
Özel Yetenek sınavları her bölüm için ayrı yapılacaktır. 
Adaylar istedikleri taktirde her bölümün sınavına başvuru 
yapabilirler.
Sınav tek oturumdur ve iki sorudan oluşmaktadır. Her 
iki soru için adaylara ayrı sınav süresi verilecektir. Sınav 
soruları adayın alana özgü yeti ve yeterliliklerini ölçmeyi 
amaçlamaktadır. Adayların başarılı sayılabilmeleri için 
değerlendirmede iki soruya verilen puanların aritmetik 
ortalamasının elli (50) ve üzeri olması gerekmektedir.

SINAVLARIN UYGULANIŞI
Sınav soruları ve sınavın süresi Üniversite Sınav Üst 
Kurulu’nun görevlendirdiği Sınav Yürütme Komisyonu 
tarafından sınavın yapılacağı gün belirlenir. Sınav 
sonuçlarının değerlendirilmesi, yine aynı kurulca 
görevlendirilen Sınav Değerlendirme Komisyonu 
tarafından sınavın bitiminden hemen sonra yapılır ve ilan 
edilir. 
Adaylar ön kayıt esnasında bilgisayardan çıktısını aldıkları 
Sınava Giriş Belgesi, Özel Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı 
veya geçerli pasaport) ve başvuru esnasında yükledikleri 
görüntü ile aynı olan bir adet vesikalık fotoğrafı yanlarında 
bulundurmak zorundadırlar.  Adaylar noter tasdikli bir 
diploma suretini yanlarında getireceklerdir (Adaylar 
dilerlerse Güzel Sanatlar Fakültesi’nde de  “aslı gibidir” 
onayı yaptırabilirler).
Adaylar sınav için yanlarında, kurşun kalem, tükenmez 

puanlar ile  adaylar  eşleştirilir.
Birinci ve ikinci sorulara verilen puanların aritmetik 
ortalaması adayların ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) 
puanıdır.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için 
aşağıdaki üç puan türü belirli ağırlıklarla çarpılarak 
toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2019-TYT Puanı (TYT-P) *
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 (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 , 1 7 x ÖYS P- S P ) + ( 0 , 1 1 x O B P ) + ( 0 , 2 2 xT Y T-
P)+(0,03xOBP ) 
* 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.



b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP= (1,17xÖYSP-SP)+(0,11xOBP)+(0,22xTYT-P ) 
2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına 
merkezi yerleştirme ile yerleştirilen veya özel yetenek 
sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı 
puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, 
Açık Öğretim programları için de uygulanacaktır. 
2018-YKS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları 
veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen 
adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP 
Puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış 
olacak.
Sıralaması belirlenmiş asıl ve yedek aday listeleri Dekanlık 
tarafından incelenir ve onaylanmak üzere Rektörlüğe 
iletilir. Rektörlük tarafından onaylanan listeler Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir.

ÖN KAYIT KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER
1) Özel Yetenek Sınavı’na TYT 180 puan veya üzeri 
alanlar başvurabileceklerdir. (Tablo 7’den Sanat ve Tasarım 
alanlarından gelen adaylar için başvuru puanı 150’dir.)
2) Ön kayıtlar internet üzerinden yapılacaktır.
3) 2018 ÖSYS’de merkezi sistemle veya özel yetenek 
sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş 
adayların, (Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya 
açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları 
hariç) durumlarını ön kayıt esnasında bildirmeleri 
gerekmektedir. Bildirmedikleri halde durumları daha 
sonra tespit edilen adayların kayıtları silinecektir.
4) Adaylar sınava gelirken bir adet vesikalık fotoğraf 
getireceklerdir.
5) Adaylar başvuru sırasında Lise Alanını ve kodunu 
işaretleyecekler ve adaylar yanlarında onaylı diploma 
suretlerini getireceklerdir.
6) Adaylar sınav materyal giderleri için Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın,
Ziraat Bankası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi’nin 
(Şube kodu: 1479) 
TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 nolu IBAN hesabına 
sınav materyali ücreti karşılığı olarak, (açıklama kısmına 
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SINAV PROGRAMI

“Özel Yetenek Sınavı” yazarak) 100 TL ücret yatıracak 
(sınav ücreti yatırılırken hangi bölüme müracaat edildiği 
belirtilmelidir) ve dekontlarını (veya ATM fiş numarasını) 
tarayarak internet başvurusu sırasında yükleyeceklerdir. 
Ayrıca dekontların orijinallerini sınav sırasında yanlarında 
bulunduracaklardır. 
7) Sınavda başarılı olamayan adayların sınav materyali 
giderleri için banka hesabına yatırdıkları ücretler iade 
edilmeyecektir.
8) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda 
engelli  öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, 
işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli 
olduklarını belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının en az 100 
ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu adayların puanları 
sınavın yapıldığı yıl dâhil iki (2) yıl süre ile geçerlidir.
Özel yetenek sınavı ile ilgili olarak YÖK ve /veya 
ÖSYM tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen 
uygulanacaktır. 
Adaylar özel yetenek sınav klavuzunda belirtilen bütün 
kuralları kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU TARİHLERİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü  
Grafik  Anasanat dalı, Resim Bölümü ve Seramik Cam 
Bölümü 2019-2020 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nın 
ön kayıtları 19-28 Temmuz 2019  tarihleri arasında, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet sitesi üzerinden 
gerçekleştirilecektir.

KESİN KAYIT
Sınavlar sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan 
öğrencilerin ASIL ve YEDEK listesi ile gerekli belgeler 
üniversitemiz internet sitesi “Duyurular” bölümünde ilan 
edilecektir. 

OMÜ Güzel  Sanatlar  Fakültesi  Güzel  Sanatlar  Kampüsü
Tel: 0(362) 312 19 19 (4823-4824)   Faks: 0(362) 445 27 70

İlkadım/SAMSUN
web: guzelsanatlar.omu.edu.tr   

 e-posta: gsf@omu.edu.tr


