ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) UYGULAMA ESASLARI

Amaç ve Kapsam
Madde 1: Bu uygulama esasları; Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin lisans programlarına, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Özel Yetenek
Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alınmasının esas ve usullerini belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır. Uygulama esasları; sınavın duyurulması, başvuru şartları, sınavın
yapılması, değerlendirilmesi, sonuçların ilanı, sonuca itiraz hakkı ve kesin kayıt
işlemleriyle ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 2: Bu uygulama esasları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul
İşleri Yönetmeliği'nin altıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni (AİBÜ),
b) Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nü,
c) Fakülte: AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ni,
d) Dekanlık: AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'nı,
e) Aday: Özel Yetenek Sınavına başvuran bireyi,
f) Lisans programları: Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı ve Seramik Bölümü Seramik
Anasanat Dalı lisans programlarını,
g) Yabancı uyruklu öğrenci: Uyruğu TC veya KKTC olmayanlar ile çifte vatandaşlık
hakkı olanlardan uyruklarının herhangi birisi TC veya KKTC olmayan öğrenciyi,
ifade eder.
Sınavın Duyurulması
Madde 4: Güzel Sanatlar Fakültesine ÖYS ile öğrenci alınacak lisans programları ve
öğrenci kontenjanları (ÖSYM tarafından, "2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu"nda ilan edilen şekliyle), başvuru için gereken koşullar, ön kayıt
işlemleri, sınav tarihleri ve sınava dair bilgiler; uygulama esasları Üniversite
Senatosu'nda kabul edildikten sonra Üniversite web sayfası1, Fakülte web sayfası2 ve
Fakülte duyuru panoları aracılığı ile ilan edilir.
Aday Başvuru Koşulları
Madde 5:
a) Adayın ÖYS'na başvurabilmesi için, YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 160
veya üstünde puan almış olması gerekir.
b) Yabancı uyruklu öğrenciler de ön kayıt yaptırmak ve ÖYS'na girmek zorundadır. ÖYS
dışında kalan işlemler, Üniversite Senatosu'nun yabancı uyruklu öğrenciler için
belirlediği yönerge ve kurallar çerçevesinde yürütülür.
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Üniversite web adresi: www.ibu.edu.tr
Fakülte web adresi: www.gsf.ibu.edu.tr
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Ön Kayıt
Madde 6:
a) Adayların ÖYS ön kayıtları, AİBÜ web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.
b) Ön kayıt, 13 Ağustos 2016 tarihinde başlayıp, 22 Ağustos 2016 günü saat 07.59'da
sona erecektir.
c) Sınava girmek isteyen aday; bölüm tercihini, istenilen belgeleri ve talep edilen diğer
bilgileri sisteme yükleyerek Sınav Giriş Belgesini oluşturur.
d) Aday istediği taktirde, girmek istediği bölüm için ikinci tercih yapma hakkına sahiptir.
Bu hak, ön kayıt işlemi esnasında kullanılır ve ön kayıtlardan sonra adaylar isteseler bile
ikinci tercih yapamazlar.
Madde 7:
a) Ön kayıt işleminde kullanılacak fotoğraf son altı ay içerisinde çekilmiş ve adayın
çehresini açık bir biçimde gösteriyor olmalıdır.
b) Ön kaydını yaptıran ve Sınav Giriş Belgesini oluşturan adaylar; online olarak sisteme
yüklenen belgeleri, sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
c) Ön kayıt esnasında yanlış beyanda bulunduğu saptanan adayların sınavları; sınava
girmiş olsalar bile, geçersiz sayılacaktır.
Sınav Yürütme Komisyonu
Madde 8:
a) Sınav Yürütme Komisyonu; Dekanın görevlendireceği bir öğretim üyesinin
başkanlığında, 3 (üç) öğretim elemanı ile Fakülte Sekreterinden oluşur.
b) Komisyon Başkanı, gerektiğinde diğer öğretim elemanlarına ve memurlara görev
verebilir.
c) Sınav Yürütme Komisyonu, sınav sonuçları ilan edilene kadar görev yükümlülüğü
taşır.
Madde 9:
Sınav Yürütme Komisyonu;
a) Sınav salonlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi; aday listelerinin salon kapılarına
asılması; yön levhalarının hazırlanması; adayların kimlik kontrolü yapılarak sınav
salonlarına alınması ve yerleştirilmesi,
b) Canlı model ve sınav gereçlerinin salonlara dağıtımının sağlanması,
c) Sınav salon başkanlarının ve gözetmenlerin salonlara dağıtımı,
d) Sınav evraklarının hazırlanması; sınav kâğıdının adaylara teslim edilmesi; sınav
kâğıtlarının sınav sonunda kimlik bilgileri kontrol edilerek kapatılması ve mühürlenmesi;
sınav kâğıtlarının imza karşılığında eksiksiz olarak geri alınması; sınav tutanaklarının
düzenlenmesi,
e) Sınavın güvenli ve düzenli bir şekilde yapılması; sınav evraklarının Sınav Jürisine
eksiksiz, güvenli ve imza karşılığında tesliminin sağlanmasından sorumludur.
Sınav Jürisi
Madde 10:
a) ÖYS Sınav Jürisi, öğrenci alacak bölümlerin Bölüm Başkanları ile Bölüm
Başkanlığının Dekanlığa önereceği biri asıl biri yedek ikişer öğretim üyesinden kurulur.
Sınav Jürisi 4 asıl 2 yedek olmak üzere toplam 6 kişiden oluşur.
b) Sınav Jürisi, sınav sonuçları ilan edilene kadar görev yükümlülüğü taşır.
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Madde 11:
Sınav Jürisi;
a) Sınav değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi,
b) Sınav değerlendirme çizelgelerinin hazırlanması,
c) Sınav günü; sınav sorularının hazırlanması, kapatılması ve mühürlenmesi,
d) Sınav kâğıtlarının ilan edilen süre içerisinde değerlendirilmesi, puanların çizelgelere
işlenmesi ve gerekli kontrollerin yapılması,
e) ÖYS puan sıralama listesinin oluşturulması,
f) Yerleştirmeye esas puanların hesaplanması ve sınav sonuç listelerinin hazırlanması,
g) Sınav sonuç listelerinin Dekanlığa güvenli bir şekilde ve imza karşılığında teslim
edilmesinden sorumludur.
Sınavın Yapılması
Madde 12:
a) ÖYS, 23 Ağustos 2016 günü saat 09.30'da başlar ve Dekanlıkça ilan edilen mekanlarda
yapılır.
b) Daha önce duyurulmuş olan sınav saatinden önce sınava başlanamaz, zorunlu
durumlarda sınava başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu
takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir.
c) Adaylar; sınavın başlayacağı saatten 45 dakika önce, yanlarında getirmeleri zorunlu
belge ve sınav malzemeleri (altlık, kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş) ile birlikte sınav
yerinde hazır bulunurlar.
Madde 13:
ÖYS tek aşamalı iki bölüm halinde gerçekleştirilir.
1. Bölüm-Canlı modelden desen sınavı (45 dakika + 5 dakika model molası + 45 dakika=
95 dakika): Adaylara, gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere canlı
modelden kurşun kalemle desen çizimi yaptırılır. Jürinin desen sınavı için belirleyeceği
model duruşu; sınav başlamadan önce, Sınav Jürisi Başkanı tarafından zarf içinde ve
imza karşılığında salon başkanlarına teslim edilir.
2. Bölüm-İmgesel sınav (60 dakika): Bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi; kurşun
kalem çizimiyle tasarlayabilme becerisini ölçmek için yaptırılır. Bu aşama; Sınav
Jürisinin tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme
kapasitesini, gözlem gücünü, verilen konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana
çıkartmayı amaçlayan imgesel (hayali) çalışmayı içerir. İmgesel sınavda; adayın konuya
özgün yaklaşımı, yorumu ve yaratıcılık çabası özellikle aranacak olan niteliklerdir.
Jürinin hazırlayacağı imgesel sınav sorusu; sınav başlamadan önce, Sınav Jürisi Başkanı
tarafından zarf içinde ve imza karşılığında salon başkanlarına teslim edilir.

Madde 14:
a) ÖYS'nın her bir bölümünün sorusu, sınav başlamadan 30 dakika önce Sınav Jürisi
tarafından hazırlanır.
b) Sınavda 50x70 cm boyutunda, bölünmüş sınav kâğıdı kullanılır. Bölünmüş kâğıdın sol
bölümüne canlı modelden desen çalışmasının, sağ bölümüne ise imgesel konunun çizimi
yapılır. Sınav kâğıtları Dekanlık tarafından temin edilecektir.
c) Sınav süresi toplam 155 (yüzellibeş) dakikadır. Desen ve imgesel sınavları arasında 10
dakika ara verilir. Adaylar, arada bina dışına çıkamazlar.
d) Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika sonra gelenler sınava alınmaz. Sınav başladıktan
sonra ilk 30 (otuz) ve son 15 (onbeş) dakika içerisinde, adaylar sınav salonundan dışarı
çıkamaz.
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e) Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, kendilerine salon
görevlilerince bildirilir. Kurallara uymayan, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine
başkasını sınava sokan adaylar; haklarında tutanak düzenlenerek, Sınav Yürütme
Komisyonu tarafından Dekanlığa bildirilir. Bu adaylar, inceleme yapılarak tutanakla
sınav dışında bırakılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.
f) Adaylar sınav başlamadan önce; sınav kâğıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan sağ
köşeye adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve aday numaralarını yazarlar. Bu köşe, sınav
sonuna kadar açık kalır. Sınav Giriş Belgesindeki bilgilerin sınav kâğıdına doğru yazılıp
yazılmadığı, sınav salon görevlileri tarafından kontrol edilir. Sınav bitiminde, salon
sorumluları tarafından kimlik denetimi yapılarak aday kimlik bilgilerinin yazılı olduğu
köşe kapatılıp mühürlenir ve sınav kâğıdı teslim alınır.
g) Adayların isimleri gizlenmiş olarak değerlendirme yapılacağından; adaylar, sınav
kağıtları üzerine fazladan herhangi bir işaret koyamazlar veya sembol çizemezler. Sınav
kağıtlarında, sınav için gerekli bilgiler ve sınavda talep edilen çizimler dışında ayırt edici
herhangi bir işaret bulunan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi
Madde 15:
a) Sınav Jürisi, sınav kâğıdının üzerinde canlı modelden deseni ve imgesel konunun
çizimini aynı anda görebilecek; böylece adayın hem görsel algı kapasitesini hem de hayal
edebilme ve bunu resimsel ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte değerlendirebilecektir.
b) Jüri üyelerinin her biri, bütün sınav kâğıtlarını kapalı kimlik yerlerini açmadan toplu
halde kıyaslama yoluyla; canlı modelden desen çalışmasını 100 (yüz) puan, imgesel
çalışmayı da 100 (yüz) puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirir ve sınav kâğıdının üzerine
ayrı ayrı yazar.
c) Canlı modelden desen ve imgesel çalışma puanlarının ortalaması, adayın "Özel
Yetenek Sınavı Puanını (ÖYSP)" oluşturur.
d) Tüm kâğıtlar değerlendirildikten ve puanlar verildikten sonra, sınav kâğıtlarındaki
kimlik bilgileri köşesi açılarak; adaylar en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır ve
ÖYSP sıralama listesi oluşturulur.
e) Adayın yetenek sınavında başarılı sayılabilmesi için, ÖYSP en az 50 olmalıdır. 50
puanın altında kalan adaylar elenir ve "Yerleştirmeye Esas Olan Puanın (YP)"
hesaplanması işlemine dahil edilmez.
Yerleştirmeye Esas Olan Puanın Hesaplanması
Madde 16: Yerleştirmeye esas olan puan (YP); “ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)”,
“Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)”, “2016-YGS Puanı (YGS-P) - YGS puanlarının en
büyüğü)” alınıp, 2016-ÖSYS Kılavuzu'nda yer alan yönerge ve formüllere göre alandan
ve alan dışından gelen adaylar için ayrı işlemlere tabi tutularak hesaplanır.
Asıl ve Yedek Listelerinin Oluşturulması
Madde 17: 2016-ÖSYS Kılavuzu'ndaki formüller uygulandıktan sonra elde edilen
yerleştirme puanları ve adayların ilk tercihleri dikkate alınarak; her bölümün kontenjan
sayısı kadar asıl ve yine adayların ilk tercihleri dikkate alınarak yedek listeleri
oluşturulur.
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Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 18: Sınav sonuçları, 25 Ağustos 2016 tarihinde Dekanlık tarafından Fakülte’nin
web sayfasında yayınlanarak ve Dekanlık panolarına asılarak duyurulur.
Sınav Sonucuna İtiraz
Madde 19:
a) Sınava girip başarısız olan adaylar, sınav sonuç listelerinin ilanından sonraki 1 (bir) iş
günü içinde sonuçlara itiraz edebilirler. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme
konmaz.
b) Sonuçlara itiraz, Dekanlığa bir dilekçe ile başvurularak şahsen yapılır.
c) Dekanlık, itirazı değerlendirmek üzere öğretim üyelerinden 3 (üç) kişilik bir komisyon
oluşturur. Komisyon, değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2 (iki)
gün içinde (28 Ağustos 2016 tarihinde) sonuçlandırır.
d) Komisyon raporu, Dekanlık tarafından adaya bildirilir.
Kesin Kayıt
Madde 20:
a) Sınavı kazanan asıl adaylar ile yedek adayların kayıt ve yerleştirme işlemleri, Dekanlık
tarafından yürütülür.
b) Bölümlere öncelikle asıl listelerdeki öğrenciler yerleştirilir. Asıl listelerdeki
öğrencilerin kesin kayıtları, 29-31 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacaktır. (30 Ağustos
2016 günü resmi tatildir.)
c) Bölüm kontenjanları asıl listeden doldurulamadığı taktirde, her bir bölüm kendi yedek
listesinden öğrenci alır.
d) Kesin kayıt tarihi sona erdikten sonra dolmayan kontenjanlar ve kayıt hakkı kazanan
yedekler, 31 Ağustos 2016 günü saat 18.00'dan sonra Fakülte web sayfasından ilan
edilecektir.
e) Yedek listelerdeki öğrenciler, Fakülte web sayfasından yapılacak duyuruları takip
etmekle yükümlüdür. Telefonla ayrıca bilgi verilmeyecektir. Kendilerine tanınan süre
içerisinde kayıt yaptırmayan yedekler kayıt hakkını kaybeder ve onların yerine sıradaki
diğer yedeklere kayıt hakkı verilir.
İkinci Tercihe Göre Yerleştirme
Madde 21:
a) Yedeklerin kayıtlanmasından sonra hala kontenjanı dolmamış ve yedek listesi
oluşturulamamış veya yedek listesinde öğrenci kalmamış bir bölüm varsa, bu bölüm;
ikinci tercihlere ve puan sıralamasına göre, kontenjanını doldurmuş olan diğer bölümün
yedek listesinden yararlanabilir.
b) İkinci tercihe göre kayıt hakkı kazanan yedekler de, Fakülte web sayfasından ilan
edilecektir. Telefonla ayrıca bilgi verilmeyecektir. Kendilerine tanınan süre içerisinde
kayıt yaptırmayan yedekler kayıt hakkını kaybeder ve onların yerine sıradaki diğer
yedeklere kayıt hakkı verilir.
c) Adayın ikinci tercihine göre kesin kaydının yapılabilmesi için, kendi isteğine ilişkin
yazılı beyanı esastır.
Yürürlük
Madde 22: Bu esaslar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunda kabul edildikten
sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23: Bu uygulama esaslarını, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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