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SINAV PROGRAMI

I.AŞAMA SINAVI (Ön Eleme Sınavı)
Tarih : 8 Ağustos 2017 Salı 
Saat : 10.30*
Yer : OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü 
II.AŞAMA SINAVI
Tarih : 9 Ağustos 2017 Çarşamba 
Saat : 12.00*
Yer : OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü 
*Adayların Sınav Başlama saatinden 1 saat önce 
bina önünde hazır bulunması gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2017-2018 Öğretim 
Yılı Özel Yetenek Sınavı’nın ön kayıtları
12 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında 
internet üzerinden,
http://ozelyetenek.omu.edu.tr bağlantısından ilgili 
form doldurularak yapılacaktır.
Sınavlarla ilgili açıklamaları içeren “Sınav Kılavuzu” 
üniversitemiz internet sayfasında yayınlanır.

SINAV SONUÇLARI

I. Aşama (Ön Eleme Sınavı) sonucu, 8 Ağustos 2017 
Salı günü akşamı, 
II. Aşama Sınavı sonrasında asıl ve yedek kazanan 
adayların listesi günü 9 Ağustos 2017 Çarşamba
akşamı Güzel Sanatlar Kampüsü’nde ve üniversi-
temiz web sayfasında ilan edilecektir.

KESİN KAYIT

Sınavlar sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan 
öğrencilerin asıl ve yedek listesi ile kesin kayıt 
takvimi ve gerekli belgeler OMÜ Eğitim Fakültesi 
ve www.omu.edu.tr internet adresinden ilan 
edilecektir.

İLETİŞİM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İlkadım / SAMSUN
Tel: 0362 312 19 19 / 0362 445 01 18
Fax: 0362 445 03 00
http://www.omu.edu.tr

ÖN KAYIT KOŞULLARI

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. Özel Yetenek Sınavı’na, mezun olan adaylardan 
2017 YGS puan türüne bakılmaksızın en az 210 
puan ve üzeri alanlar başvurabilecektir.

3.Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda 
engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme 
engelli, işitme engelli, otizm) engelli olduklarını 
belgelemek kaydıyla, YGS puanlarının en az birinin 
100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Engelli 
adayların başvuruları için Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’ndaki (ÖSYS) esaslar 
dikkate alınır.

4. Ön kayıtlar internet üzerinden yapılacaktır. Ön 
kaydını internet üzerinden yaptıran adayların 
aldıkları kayıt çıktıları Sınav Giriş Belgesi olarak 
kabul edilir.

5.2016 ÖSYS’de merkezi sistemle veya özel yetenek 
sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştir-
ilmiş adayların,
(Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık 
öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan program-
ları hariç) durumlarını ön kayıt esnasında
bildirmeleri gerekmektedir. Bildirmedikleri halde 
durumları daha sonra tespit edilen adayların 
kayıtları silinecektir.

6. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Adaylar sınav giderleri için aşağıda belirtilen 
hesaba 40 TL materyal ücreti yatıracak ve dekont-
larını (ya da ATM �şlerini) tarayarak internet 
başvurusu sırasında sisteme yükleyeceklerdir. 
Ayrıca dekontun aslını sınav sırasında yanlarında 
bulunduracaklardır. Sınav ücreti bankaya 
yatırılırken başvurunun Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalı’na ait olduğu dekontta belirtilmelidir. Adayların 
başvuru ücreti iade edilmez.

Banka Adı   : T. C. Ziraat Bankası
Şube Adı     : 19 Mayıs Üniversitesi Şubesi
Şube Kodu : 1001479055
IBAN     : TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01

İSTENEN BELGELER

1. Adaylar yetenek sınavında Sınava Giriş Belgesi, 
Banka dekontu ve 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf (ön 
kayıt sırasında yükledikleri fotoğraf ) yanı sıra; 
T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı veya süresi 
geçerli Pasaportlarını yanlarında bulundurmak 
zorundadır. (Tüm aşamalarda adayın yanında 
bulundurması gerekmektedir). 
Engelli adaylar sınav sırasında onaylı sağlık 
raporlarını yanlarında bulundurmalıdır.

2. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı II. Aşama Sınavına 
girmeye hak kazanan adayların yanında bulundur-
ması gereken belgeler;

a) 2017 YGS Sonuç Belgesi ve bilgisayar çıktısı,

b) Resimli Nüfus Cüzdanı aslı ve önlü arkalı 1 (bir) 
adet fotokopisi

c) Lise diploması veya Mezuniyet Belgesi (belgenin 
aslı ve 1 adet “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi).

Belgeleri tam olmayan adaylar sınava alınmaz. 
Başvuru belgelerinden herhangi birinin, fotokopi 

ve asıllarının birbirine uymaması halinde belge 
sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmaya-
cak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 Yetenek sınavı sırasında bu kılavuzda yer almayan 
konularda karar verme yetkisi Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu’na aittir.

KONTENJAN
İkisi engelli olmak üzere kontenjan 70 kişidir.  
Buna ek olarak Yabancı uyruklu kontenjanı 4 kişidir.



2017-2018 RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖZEL YETENEK SINAVI

KAPSAM

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalı, Özel Yetenek Sınavı, bu bölüme girmek 
için ön kayıt yaptıran adaylar arasından öznel kapasi-
teleri en yeterli olanları seçme amacıyla yapılır.

Sınav soruları Sınav Üst Kurulu’nun görevlendirdiği 
Sınav jürisi/jürileri tarafından sınavın yapılacağı gün 
belirlenir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi de 
Sınav Değerlendirme Komisyon’u tarafından sınavın 
bitiminden hemen sonra yapılır ve ilan edilir.

SINAVLAR

Sınav iki aşamalıdır. I. aşama ön eleme niteliğindedir. 
Sınav başarılarına göre sıralanan kontenjanın 3 katı 
aday, belirlenerek ikinci aşama sınavına girmeye hak 
kazanır. I. ve II. aşama sınavları sonunda adayların 
aldıkları puanlar ÖSYM’nin o yıla ait Özel Yetenek 
Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına Öğrenci 
Alımına İlişkin Esaslar çerçevesinde değerlendirilerek 
sonuçlar duyurulur.

I. AŞAMA SINAVI (Ön Eleme Sınavı)
8 Ağustos 2017 Salı,  saat: 10.30
Adayların imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı 
uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin 
düzeyi ölçülür.

II. AŞAMA SINAVI 

 9 Ağustos 2017 Çarşamba, saat: 12.00
Adaylara, modelden/obje ya da bir obje grubundan 
gözlem ve etüde dayalı desen (çizim) çalışması 
yaptırılır. Bir sınavın ölçüm aracı olarak alındığında 
desen, görsel analiz ve sentezleme teknikleri ile 
geliştirilen çizim pratiği olarak anlaşılmalıdır.

SINAVIN UYGULANIŞI

Jüri, sınav saatine kadar sınav sorusu ve sınava ilişkin 
hazırlıkları tamamlar (Sınav öncesi hazırlık aşaması 
nedeniyle sınav başlama saatinde gecikme olabilir). 
Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde sınav yeri 
ve saatinde değişiklik yapabilir. Bu bilgi sınav 
öncesinde adaylara duyurulacaktır. Sınav başlamadan 
önce adayların kimlik kontrolleri yapılır. 
Sınav kâğıtları fakültemizce sağlanır ve adaylara sınav 
salonunda dağıtılır. Sınavın her aşamasında 35x50 cm 
boyutlarında özel olarak hazırlanmış, isim yazılacak 
köşesi siyah bandajlı tek tip kâğıt kullanılır. 

Adaylar sınav için yanlarında, tükenmez kalem, kurşun 
kalem, silgi, kalemtıraş ve 50x70cm boyutlarında 
duralit veya benzeri bir altlık ile kâğıt kıskacı (klips) 
getirmelidir. Tüm sınavlarda kurşun kalem kullanılır. 
Her aday çalışmaya başlamadan önce salon başkanının 
duyurusu ile sınav kâğıdının siyah köşesinin 
(katlandığında diğer tarafındaki simetrik boşluğa) içine 
adını, soyadını ve ön kayıtta verilen aday numarasını 
tükenmez kalemle yazar ve sınav sonuna kadar açık 
tutar. Çalışmasını, adını-soyadını yazdığı kâğıt yüzeyine 
yapar. Aday, kâğıdını teslim ederken siyah köşeyi salon 
görevlilerinin gözü önünde katlayarak yapıştırır. Sınav 
kâğıdı katlanmaz ve kâğıt üzerinde soruda istenilenler 
dışında, kimlik belirtecek çizgi, nokta, imza vb. herhan-
gi bir işaret kullanılamaz. Aksi halde bu sınav kâğıdı 
değerlendirme dışı bırakılır. 
Adaylar salondan ayrılırken Sınav Salon Tutanağı’nı 
imzalamak zorundadır. Sınavlar süresince adayların 
yanlarında herhangi bir elektronik cihaz (cep telefonu, 
kamera, fotoğraf makinesi, alarmlı kol saati, vb.) bulun-
durması kesinlikle yasaktır.
 Sınavların ilk 30 dakikası sınavdan çıkış yasak olup, ilk 
30 dakikasında gelen adaylar sınava alınacaktır. Değer-
lendirme yapacak olan jüri üyeleri sınav başladıktan 
sonra sınav salonlarına giremezler. Sınav salonlarına 
salon başkanı ve gözetmenler dışında (sınav yöneticile-
ri hariç) hiç kimse giremez. Görevliler hiçbir adayın 
çalışmasına müdahale edemez. Her türlü açıklama ve 
bilgilendirme sınav başlangıcında yapılır.
Sınavlar sonunda salonlardan gelen kâğıtlar,
ilgili komisyonca teslim alınır, harmanlanır ve değer-
lendirmeye geçilir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Her aşama sınavı ve değerlendirmesi ayrı komisyon 
tarafından yapılır.

b) Salonlardan isim köşeleri kapalı olarak gelen cevap 
kâğıtları sınav komisyonunca harmanlandıktan sonra 
001’den başlayarak numaralandırılır.
c) İsim köşeleri kapalı kime ait olduğu bilinmeden 
numaralandırılmış bu sınav kâğıtları yan yana sıralanır. 
Değerlendirme Komisyonu (Jüri Üyeleri) puanlarını, 
sınav kâğıtları üzerindeki bu numaralara göre, her sınav 
kâğıdına 100 (yüz) tam puan üzerinden not verir. 
Değerlendirmede en yüksek ve en düşük iki puan 
değerlendirme dışı bırakılır. Geri kalan üyelerin 
puanlarının aritmetik ortalaması alınır. Bu, o aday 
öğrencinin o aşamadan aldığı başarı puanıdır. Bu 
durum II. aşama sınavında da uygulanır. Belirlenen esas 
puan, sınav kâğıdı üzerine yazılır.
d) I. aşama sınavında en yüksek puandan aşağı doğru 
sıralanan kontenjanın üç katı kadar sayıda adayın sınav 

kâğıdının (puanı son sıradaki kâğıtla eşit olan kâğıtlar 
varsa bunlar da dâhil edilip) isim köşeleri açılarak II. 
aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirlenir 
ve ilan edilir. Elenen adaylara ait kâğıtlar isim köşeleri 
açılmaksızın arşive kaldırılarak saklanır.

e) II. aşama sınav değerlendirilmesinde, I. aşama 
sınavında uygulanan yöntem uygulanır.
f) ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı); I. ve II. Aşama 
sınavlarında alınan puanların aritmetik ortalaması 

alınarak bulunur. Adayların YP (Yerleştirme Puanı) 
puanlarının eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav 
Puanı yüksek olana öncelik tanınır.
g) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda 
engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, 
işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli 
olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından 
en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. 
Engelli öğrenciler (bedensel engelli, görme engelli, 
işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), özel 
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara, YGS 
puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavu-
zlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı 
sonucuna göre değerlendirilerek (yetenek sınavını 
kazanan öğrencilerin) kayıtları yapılır.

h) Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için 
aşağıdaki üç puan o yıla ait ÖSYS Kılavuzu’nda 
belirlenen belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacak-
tır.
1) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
2) Ortaöğretim Başarı Puanı
3) 2017-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 çevrilme-
si 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 formüller kullanılarak hesaplanacaktır.
Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğret-
menliği programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin 
Resim alanından geliyorsa) 30.03.2012 tarihi itibarıyla 
bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmek-
te olan öğrenciler için uygulanacaktır.

YP = (1,17xÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22YGS-P) + 
(0,03xOBP)

Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş 
Öğretmenliği programı için aday genel lisenin 
Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

YP = (1,17xÖYSP-SP) + (0,11xOBP) + (0,22YGS-P)
(Okul Türleri ve kodlarına ait bilgi için Bkz. 2017 
OSYS Kılavuzu )

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 öğretim programları için de uygulanacaktır. 
2016-ÖSYS'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 
olacaktır.
I)  Yabancı uyruklu adaylar üniversitemiz tarafından 
yapılacak yetenek sınavı sonrası en yüksek Özel 
Yetenek Sınavı Başarı Puanı’ndan itibaren 
sıralanarak başarılı olan adaylar kesin kayıt hakkı 
kazanacaktır. Yabancı uyruklu adaylara tanınan 
kontenjanlar, her yıl üniversite tarafından belirlenir. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans 
Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Ve 
Yerleştirme Yönergesi’nin (YÖS) ilgili maddeleri 
dikkate alınır.

“Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Program-
larına Öğrenci Alımına İlişkin Esaslar” hakkında 
detaylı bilgi için 2017 Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nun 26.ve 27. 
sayfalarına ya da
h t t p : / / d o k u m a n . o s y m . g o v . t r / p d f d o k u -
m a n / 2 0 1 7 / Y G S / 2 0 1 7 - O S Y S -
KILAVUZU11012017.pdf
adresine bakılabilir. 
Sınavlar sonunda sınavı kazanan asıl ve yedek 
adayların listesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Kampüsü’nde ilan edilecek ve aynı anda üniversi-
temizin internet sayfasında yayınlanacaktır.
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