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Bu kılavuz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar 

Bölümünde öğrenim görmek isteyen aday öğrencileri, yapılacak özel yetenek sınavı ile seçme ve 

yerleştirme işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Özel Yetenek Sınavına başvuracak adayların, bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaların 

tamamını dikkatle okumaları gerekmektedir. Adayların kılavuzda yazan bilgi ve açıklamaları 

okumamalarından doğabilecek olumsuz durumlardan Dekanlık, Sınav Komisyonu ve Jüri Üyeleri 

ile Rektörlük sorumlu tutulamaz. 
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1. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

 

2021-2022 eğitim öğretim yılında Görsel Sanatlar Bölümü için Özel Yetenek Sınavı ile alınacak 

öğrenci kontenjanları aşağıda belirtilmiştir: 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Bölüm Adı 
Türkiye Cumhuriyeti 

Uyruklu Öğrenci 
Engelli Öğrenci 

Görsel Sanatlar 18 2 

 
2. ÖN KAYIT 

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı için ön 

kayıtlar 23-27Ağustos 2021 tarihleri arasında https://ozelyetenek.ogu.edu.tr adresi üzerinden 

çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru sistemi 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 24.00’da 

kapanacaktır. 

2.1. Ön kayıt koşulları 

1) Lise veya dengi bir okuldan (kesin kayıt tarihine kadar) mezun olmak. 

2) ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik 

Testinin (TYT) herhangi bir türünden (Ortaöğretim Başarı Puanı=OBP eklenmeden) en az 150 

puan almak. 

3) 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 

2021 yılında “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanları işleme alınacaktır. Bu 

adayların 2021-YKS başvuru yapmış olmaları zorunludur.  

4) Merkezî yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar ön 

kayıt yaptırabilecektir. 

5) Özel Yetenek Sınavına başvurmak isteyen engelli adayların, TYT puanları en az 100 ve 

üzerinde olmalıdır. (Bu adayların TYT puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle 

geçerlidir). 

6) TYT puanı 100 ve üzerinde olan engelli adayların başvuruları, [bedensel engelli, görme 

engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm 

spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif 

bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar] durumlarını bir 

Üniversite ya da tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları ve engellilik durumlarının 

yüzdelik oranını gösteren “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla kabul 

edilecektir. Adaylar, sağlık kurulu raporlarını çevrimiçi başvuru sistemine yükleyebilecektir. 

Belgelerini yüklemeyen engelli adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

https://ozelyetenek.ogu.edu.tr/
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7) Adaylardan “Özel Yetenek Sınavı ve Ön Kayıt” için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

8) Eksik belge ile ya da ilan edilen süre dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

 

2.2. Ön kayıt için gerekli belgeler 

1) Ön kayıt esnasında adaylar, https://ozelyetenek.ogu.edu.tr bağlantısından ulaşacakları 

başvuru sayfasında gerekli bilgileri hatasız ve eksiksiz olarak doldurmalıdır. Adaylar, 

başvurularının onay durumunu e-posta adreslerinden takip edebileceklerdir. 

2) ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılan YKS Sınavının (TYT ve Orta Öğrenim Başarı Puanı 

içeren) sonuç belgesi çevrimiçi olarak yüklenmelidir. 

3) Adayın mezun olduğu kurumdan alınan diploması çevrimiçi olarak yüklenmelidir. 

4) Engelli adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” belgeleri çevrimiçi olarak yüklenmelidir. 

5) Adayın, son altı ay içerisinde çektirdiği, cepheden çekilmiş, yüzü açık ve kolaylıkla 

tanınabileceği, yüksek çözünürlüklü vesikalık fotoğrafı çevrimiçi olarak yüklenmelidir. Uygun 

formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvuruların iptal edileceği ve adayın kimliğinin 

fotoğrafından belirlenmesinde güçlük çekildiği takdirde sınava alınmayacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

2.3. Ön kayıt işleminin sonuçlandırılması 

Ön kayıt sürecini çevrimiçi olarak tamamlayan adayların sınava girebilmek için, TC Kimlik no, 

Aday No, Ad Soyad, TYT ve OBP bilgilerini içeren, fotoğraflı “Özel Yetenek Sınavı Giriş 

Belgesi” çıktısını almaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar, sınava 

alınmayacaktır. 

 

3. ÖZEL YETENEK SINAVI 

3.1. Sınav türü, tarihi ve yeri 

1) ESOGÜ-STF Görsel Sanatlar Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı, tek aşamadan        oluşmaktadır. 

Sınav Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı  

Sınav Saati : 09.30-11.00 

Sınav Yeri : Sınav yeri 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Fakülte internet sayfasında 

(http://stf.ogu.edu.tr/) ilan edilecektir. Sınava başvuran adaylar, Fakülte internet sayfasından 

gerekli duyuruları belirtilen tarihte takip etmekle yükümlüdür. 

2) Adayların sınava girecekleri salon listeleri sınav günü ilan edilecektir. 

 

https://ozelyetenek.ogu.edu.tr/
http://stf.ogu.edu.tr/)
http://stf.ogu.edu.tr/)
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3.2 Adayların giriş sınavı için yanlarında getirmeleri gereken belge, araç ve gereçler 

 ESOGÜ-STF Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi (Başvuru sırasında çevrimiçi üretilir). 

 Fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi (Yalnızca Nüfus cüzdanı, Sürücü Belgesi ya da 

Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir). 

Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyecektir. 

 

Araç ve Gereçler 

 35x50 cm boyutlarında duralit ya da sert kartondan yapılmış resim altlığı, 

 2 adet kıskaç ya da mandal, 

 Yumuşak ve sert uçlu kurşun kalemler, yumuşak silgi, kalemtıraş, tükenmez kalem. 

 
3.3. Sınavın uygulanması ve sınavda uyulması gereken kurallar 

 Özel Yetenek Sınavı, ilan edilen yer, tarih ve saatte yapılacaktır. Olası değişiklikler 3 Eylül 

2021 Cuma günü Fakülte internet sayfasında (http://stf.ogu.edu.tr/) duyurulacaktır. Sınava 

başvuran adaylar olası değişiklikleri web sayfasından takip etmekle yükümlüdür. 

 Adaylar sınavdan yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmalıdır. İlan edilen yer, gün ve 

saat dışında sınava girilmez. 

 Adaylar sınav giriş belgelerini ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Eksik 

belgesi olanlar sınava alınmaz. Sınav giriş belgeleri, salon görevlilerine teslim edilecektir. 

 Sınavın ilk 30 dakikasında geç kalan adaylar sınava alınacak, ancak ek süre verilmeyecektir. 

 Sınav sorularının salonlarda okunmasından/dağıtılmasından sonraki ilk 30 dakika içerisinde 

hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacaktır. Herhangi bir nedenle sınav yerinden ayrılan aday 

sınava geri alınmayacaktır. 

 Özel Yetenek Sınavı, “İmgesel Kompozisyon Sınavı” olmak üzere tek aşamada 

gerçekleştirilecektir. Adaylar isimlerinin yer aldığı sınav salonunda toplu halde sınava 

alınacaklardır. İmgesel Kompozisyon Sınavı sorusu, sınav jürisi tarafından sınav sabahı 

belirlenecektir. 

 Sınav için gerekli olan resim kâğıtları sınav görevlilerince adaylara dağıtılacaktır. Aday, sınav 

kâğıtlarının üzerinde yer alan kimlik bilgilerine ait alanı tükenmez kalem ile eksiksiz 

dolduracak ve imza için ayrılan yeri imzalayacaktır. Kimlik bilgileri sınav bitiminde 

kapatılacaktır. 

 Adayların, cep telefonu, saat, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; her 

türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep 

bilgisayarı vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla, sınav 

salonlarına girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araç ve gereçlerle sınav salonuna girildiğinin 

belirlenmesi durumunda adayın sınavına son verilip salondan çıkartılacaktır. Adayın girdiği 

http://stf.ogu.edu.tr/
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sınava ilişkin hakları iptal edilecektir. 

 Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine 

yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi ve benzeri 

şeyler alıp vermeleri ve sınav düzenini bozacak diğer davranışlarda bulunmaları sınav 

kurallarına aykırıdır. 

 Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav 

görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 Salon Görevlileri bu kuralları uygulamakla yetkili ve yükümlüdür. 

 İmgesel Sınav: Adaylar kendilerine verilecek imgesel kompozisyon konusunu resim kâğıdı 

üzerine çizeceklerdir. Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav sonuçları Fakülte binasında bulunan ilan 

panolarında ve internet sayfasında ilan edilecektir. Özel yetenek sınavı ham puanı 50 ve üstü 

olan adaylar başarılı sayılacak ve yerleştirme puanı hesabına katılacaktır. 

 

3.4. Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

 Değerlendirme, adayın görsel algı yeteneğini, hayal edebilme gücünü ve bunu resimsel 

ifadeye dönüştürebilme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

 “Özel Yetenek Sınavı”nda değerlendirme, aşağıdaki “Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçeği” 

kullanılarak yapılacaktır. 
 

Konuya 

Uygunluk 

 

Oran-Orantı 
Çizgi 

Değerleri 

 

Denge 
Kompozisyon 

Bütünlüğü 

%20 %20 %20 %20 %20 

 Ölçekte görüldüğü gibi her bir ölçütten alınabilecek en yüksek puan 20’dir, dolayısıyla 

sınavda alınabilecek en yüksek puan 100’dür. 

 Sınav Jürisi, değerlendirme ölçütleri doğrultusunda 100 puan üzerinden sınav çalışmalarını 

değerlendirecektir. Böylece adayların “Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)” belirlenecektir. 

3.5. Yerleştirme Puanı Hesabı (YP) 

Başarılı adayların aldıkları puan ham puan olarak adlandırılır ve ÖSYM kılavuzunda verilen 

aşağıdaki formül kullanılarak Özel Yetenek Standart Puanı’na (ÖYSP-SP) dönüştürülür: 
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Özel yetenek sınavı ile Fakülteye yerleştirmeye esas olacak Yerleştirme Puanı (YP) aşağıda 

gösterilen formüle göre hesaplanacaktır.  

 

a. Aday aynı alanlardan geliyor ise; (Güzel Sanatlar ve benzeri lise mezunları. 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 = (1,17xÖYSP-SP)+(0,11 x OBP)+(0,22xTYT-P) + (0.03 x OBP) 

 

b. Aday diğer alanlardan geliyor ise; (Diğer lise mezunları)  

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

 

YP  = Yerleştirme Puanı 

ÖYSP-SP = Özel Yetenek Standart Puanı  

OBP  = Orta Öğrenim Başarı Puanı 

TYT-P = Temel Yetkinlikler Testi Puanı 

 
Not: 

(1) 2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 

sonucu kayıt olan adayların orta öğrenim başarı puanlarının yarısı sıralama hesabına katılır. 

(2) Engelli adayların yerleştirme puanı, Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca TYT 

puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) 

hesaplanır. ÖYSP 50’nin altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır. 

 
3.6. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi 

 Sınav sonuçları 09 Eylül 2021 Perşembe Sanat ve Tasarım Fakültesi internet sayfası 

( http://stf.ogu.edu.tr/ ) ile Sanat ve Tasarım Fakültesi ilan panolarında asil ve yedek listeler 

halinde duyurulacaktır. 

 Görsel Sanatlar Bölümüne asil listeden yerleşen adaylar kazanmış oldukları programa ilan 

edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, 

kayıt hakkını kaybeder. 

 Görsel Sanatlar Bölümüne asil listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listelerine girmeye hak 

kazanmaları halinde, kontenjanlar dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere yedek listesindeki 

http://stf.ogu.edu.tr/
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sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt yaptırmayan aday hakkını 

kaybeder. 

 Sınava sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 16.00’a kadar 

Dekanlığa başvurabilecektir. Bu tarihi geçiren adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. 

 
4. KESİN KAYIT 

 ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Özel Yetenek Sınavını asil 

olarak kazanan adayların kesin kayıtları 13-14 Eylül 2021 tarihlerinde saat 16.00’a kadar, 

ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Meşelik Yerleşkesi, Rektörlük binası) 

gerçekleştirilecektir. 

 Kontenjan dolmadığı takdirde yedek listeden yapılacak olan kayıt tarihleri Sanat ve Tasarım 

Fakültesi internet sayfasında ( http://stf.ogu.edu.tr/ ) ve panolarında, ESOGÜ Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığında ilan edilecektir. 

Boş kalan kontenjanlar için yedek listelerinin ilanı: 15 Eylül 2021 Çarşamba 

Boş kalan kontenjanlar için 1. Kesin kayıt: 16 Eylül 2021 Perşembe (09.00-16.00) 

Boş kalan kontenjanlar için 2. Kesin kayıt: 17 Eylül 2021 Cuma (09.00-16.00) 

 Boş kontenjan kalması halinde kontenjanlar dolana kadar yedek listeden kayıt alınmaya devam 

edilecektir. 

 İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

İlan edilen tarihler dışında yapılacak kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 

 

Kesin kayıt için gerekli belgeler 

 Adayın lise ya da dengi okul mezunu olduğunu gösteren diploması ya da yeni tarihli 

mezuniyet belgesi 

 Nüfus cüzdanının / TC kimlik kartının fotokopisi 

 Son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 12 adet fotoğraf 

(4,5×6,0 cm boyutunda). 

 Engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun aslı ibraz edilmelidir. 

 

 

 

 

 
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

http://stf.ogu.edu.tr/

