
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

Değerli Öğrenci Adaylarımız,  

 

Gaziantep Üniversitesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 

nitelikli insan kaynağını sağlamak için diğer eğitim-öğretim 

alanları ile sanat alanında da büyük bir gayretle faaliyet 

göstermektedir.  

Sanat, toplumları saygı, sevgi ve güzel olanın arayışına 

duyulan ihtiyaç ile ortak bir alanda buluşturan evrensel bir 

yapıya sahiptir. Güzel Sanatlar Fakültesi, her dilden ve milletten 

insanı bir araya getirme gücüne sahip olan sanatı, tüm yönleri ile 

öğrencilerine öğretmeyi amaçlamakta ve günümüz sanat 

anlayışlarının yanı sıra insanlığın binlerce yıllık sanat birikimi 

hakkında tecrübe edindirmeyi ilke olarak kabul etmektedir. 

Toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan sanatçılar yetiştirmek, 

farklı disiplinleri iç içe harmanlayan ve uluslararasılığı ön planda 

tutan bir eğitim programı uygulamak, Fakültemizin başlıca 

amacıdır. Resim Bölümümüz de bu amaçla; sorgulayan, 

inceleyen, araştıran, estetiği öncüleyen, özgün buluş ve 

tasarımlar yaratarak becerilerini sergileyebilen yenilikçi 

sanatçılar ve sanat insanları yetiştirmek için gayret 

göstermektedir.  

Söz konusu hedeflerimize ilişkin olarak 2019-2020 

Eğitim-Öğretim Yılında Resim Bölümüne, belirlenen kontenjan 

ile sınırlı olacak biçimde, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci 

alınacaktır. Sınav hakkında gerekli bilgi ve yönlendirmelerin 

bulunduğu bu kılavuzu edinmeniz ve dikkatle okumanız önem 

arz etmektedir. 

Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı 

olan ve bunu her platformda heyecanla gösteren Türkiye’mizin 

ve Gaziantep’imizin üzerine yeni bir güneş gibi doğmayı 

amaçlayan Gaziantep Üniversitesi ailesinin bir parçası olmayı 

hedefleyen siz değerli öğrenci adaylarımıza Özel Yetenek 

Sınavında başarılar dilerim.  

 

Prof. Dr. Ali GÜR 

Rektör 



 

 

 
 

Sevgili Öğrenci Adaylarımız, 

 

Sanat, insanın yaratma, duyumsatma, güzelden zevk 

alma gibi yüksek kabiliyetlerini her gün yeniden keşfettiği bir 

faaliyettir. Birçok düşünür, sanatı, insanın fiziki ve biyolojik 

yaşayışı dışındaki zorunlu bir ihtiyaç, bir varlık olarak 

değerlendirmiştir.  İnsanları diğer canlılardan ayıran, onlardan 

üstün kılan özelliklerin başında sanat gücü gelmektedir. İnsanı 

insan yapan başat değerler, evrensel değerleri kavrayarak 

paylaşabilmesi, ulusal değerlerine sahip çıkabilmesi, ruhunda 

sanatın heyecanını, ürpertisini duyarak yaratıcı fikirler ortaya 

çıkarabilmesidir. Şüphesiz sanat, insanlık tarihinin her 

döneminde varlığını sürdürmüş bir olgudur. Aynı zamanda 

sanat, insanlığın evrimini, yaşam pratiğini, dünya görüşünü, her 

dönemde ve her toplumda, farklı görünümlerde bir tür hatırlayış 

davranışı çerçevesinde tekrar tekrar insanlığın 

değerlendirmesine sunar. Dolayısıyla insanın varlık öyküsünü 

anlatan tüm sanat biçimlerini, tarihsel olarak sanatın geçirdiği 

evreleri, kavrayıp geleceğe geniş bir perspektifle bakan bireyler 

yetiştirmek güzel sanatlar fakültelerinin genel amaçlarıdır. 

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 

misyonu, sorgulayan, eleştiren, tüm sanat tarihi evrelerini bilerek 

sanatın aldığı yolda değişen estetik değerleri kavrayabilen, 

geçmişi bilerek gelecekle ilgili toplumsal kalkınmada sanatın 

gücüne inanmış, uluslararası değişen sanat formlarını takip 

edebilen ve uygulayan bireyler yetiştirmektir.   

Bu çerçevede Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Resim Bölümüne   belirlenen kontenjanla sınırlı olarak 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavıyla 

öğrenci alınacaktır. Sınav hakkında gerekli bilgileri içeren bu 

kılavuzu dikkatle inceleyerek başvurularınızı ona göre yapmanız 

gerekmektedir. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesini tercih eden siz değerli öğrenci adaylarına yetenek 

sınavında başarılar dilerim. 

Prof. Dr. Zuhal ARDA                                                                                                            

Dekan 

 



 

 

1. FAKÜLTE VE BÖLÜM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yaratıcılığı ve üretkenliği esas alan bir eğitim felsefesini benimsemektedir. 

Öğrencinin yetenek ve yaratıcılığını en üst düzeye taşımayı, estetik ve işlevsel düşünebilme yetisini ve ortak bilinci harekete geçiren 

nitelikli bir sanat ve tasarım eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. 

 

Fakültemiz, medeniyetler beşiği olan ülkemizi, kültürel ve sanatsal alanlarda temsil edebilecek nitelikte, etik ve estetik değerlere 

sahip, sanatın ve tasarımın tüm alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla kavrayabilen, donanımlı, paylaşımcı, araştırmacı, özgün 

sanatçılar ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimize, üretken, geçmişin bilincinde, çağın gerektirdiklerinin farkında, 

sosyal bilinç sahibi, güzel sanatlar alanında ürettiği nitelikli eserlerle ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyı hedefleyen yaratıcı bireyler, 

sanatçı ve tasarımcı adayları olabilmeleri için gerekli eğitim-öğretim programlarını ve ortamı sağlamayı hedeflemektedir. 

 

Gerek evrensel gerekse yerel düzeyde kültürel ve sanatsal değerleri içselleştirmenin yanı sıra bu değerlere olanaklar dahilinde katkı 

yapabilmek, Üniversitemizin diğer birimleri ve yerel veya yurtdışındaki diğer üniversiteler ile iş birliği içinde çalışarak, kent halkı ve 

tüm paydaşlar ile bütünleşmeyi sağlayıcı projeler, etkinlikler yapmak Fakültemizin nihai amacıdır. 

 

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, ilk dönem öğrencilerini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında almış 

olup, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile yeni dönem öğrencilerini bünyesine kazandırmayı 

hedeflemektedir. Bölüm, sekiz yarıyıllık eğitim ve öğretim programı süresince öğrencilere, alana dair entelektüel birikimi, teknik 

donanımı ve sanatsal vizyonu edindirmeyi hedeflemektedir. Bölümün vizyonu, bölgesel çapta öncü, ulusal ve uluslararası platformda 

ses getiren, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın, bütün disiplinler üzerindeki etkisini artırarak sürdürmesine öncülük eden bir birim 

olmaktır. Bölümün misyonu, çağdaş ve geniş düşünebilen, hak ve hürriyetlerinin farkında, sanatın evrensel dilini çözümlemiş, resim 

sanatının teorik ve uygulamalı alanlarını üst düzeyde kavrayan ve bunu sanatına entegre edebilen yaratıcı ve girişimci bireyler 

yetiştirmektir. 

 

Program dili Türkçe olup, eğitim öğretim süresi dört yıldır. Öğrenciler lisans eğitimleri süresinde, programın amacına uygun 

olarak, anasanat dalı dersleri, yardımcı sanat dalı dersleri, kültür dersleri ve ortak zorunlu dersleri okurlar. Mezun olan öğrencilerimiz, 

serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da ressam, müzeler, galeriler veya atölyelerde sanata hizmet veren alt 

meslek gruplarının mensubu olabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi alarak ortaöğretim kurumlarında resim-iş öğretmeni olmaya aday 

olabilir veya lisansüstü eğitim alarak alanda uzmanlaşabilir ve kendilerini yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olmaya 

hazırlayabilirler.  



 

 

2. ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

2.1. Kontenjan 

 

Kontenjan (örgün öğretim):30 (otuz) (kontenjanın %10’u engelli adaylara ayrılır) 

Uluslararası Öğrenci Kontenjanı:  

 

2.2. Başvuru Koşulları ve Ön Kayıt 

 

2.2.1. Başvuru Koşulları 

 

• T.C. vatandaşı olmak. 

• 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvurmuş olmak ve Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 160 (yüz 

altmış) ve üzeri puan almış olmak. (YKS’nin diğer testlerine girenler de TYT puanları ile ÖYS’ye başvurabilirler.) 

• Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Kılavuzunda (2019, s. 32) belirtildiği gibi, engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 

retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spectrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT 

sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] TYT puanı 100 ve 

üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ÖYS’ye başvurabilirler. Bu 

adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil olmak üzere 2 (iki) yıl geçerlidir. 

• Bir başka öğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmamış olmak. 

• Ön kayıt yaptıran adaylar, başvurularında eksiksiz ve doğru bilgi vermek zorundadırlar. Doğru beyanda bulunmadığı 

tespit edilen adayların kesin kayıt hakkı olamayacağı gibi haklarında yasal işlem başlatılır. (doğru beyanda 

bulunulmaması halinde, öğrenci mezuniyet aşamasında dahi olunsa yasal işlem başlatılır.) 

 

Uluslararası öğrenci adaylarının başvuruları, “Gaziantep Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Lisans/Önlisans Programlarına 

Uluslararası Öğrenci Kabulü”ne göre yapılacaktır.  

 

 

 

 



 

 

 

2.2.2. Ön Kayıt 

 

Tüm adaylar için başvurular, 5 Ağustos 2019 tarihinde başlar ve 19 Ağustos 2019 tarihinde sona erer. Başvurular Üniversite ve 

Fakülte web sayfasında ilan edilen gsfonkayit.gantep.edu.tr linkinden online olarak yapılır. Online kayıt yaptırmayan adaylar sınava 

giremez. 

 

“Gaziantep Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Lisans/Önlisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü”ne göre 

Üniversite web sayfasında ilan edilen link üzerinden tercih yapan uluslararası öğrenci adayları başvuru evraklarına istinaden ön 

değerlendirmeye alınırlar. Ön değerlendirme sonucu olumlu olup ÖYS’ye girmeye hak kazanan adaylar Fakülte web sayfasında ve ilan 

panosunda ilan edilir. Adaylara şahsen duyuru yapılmaz.  

 

2.3. Sınav Komisyonu 

 

Sınav komisyonu, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının önerileri doğrultusunda Gaziantep Üniversitesi 

Rektörlüğü tarafından oluşturulur. Komisyon, ÖYS’nin planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını 

organize eder. Başkanlığı Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı tarafından yürütülen sınav komisyonu; sınav 

denetleme komisyonu, sınav yürütme komisyonu, sınav değerlendirme komisyonu olmak üzere üç alt komisyondan oluşur.  

 

2.3.1. Sınav Denetleme Komisyonu ve Görevi 

 

Bu komisyon, 3 (üç) üye olmak üzere Üniversite öğretim elemanlarından oluşur ve sınavla ilgili genel denetlemeyi sağlar.  

 

2.3.2. Sınav Yürütme Komisyonu ve Görevi 

 

Bölümün öğretim elemanları başta olmak üzere, Fakülte öğretim elemanları ve idari personelinden gerekli görülen üye sayısı ile 

oluşur. Sınav yürütme komisyonu, kendi içindeki görev dağılımına dayalı olarak, başvuruları alır, sınav için gerekli fiziksel ortamı 

hazırlar, model, sınav kâğıdı, resim altlığı, şövale, sandalye vb. materyallerin teminini sağlar, sınav salonlarını düzenler ve sınava hazır 

hale getirir. Salon görevlilerini organize eder, aday ve model dağılımlarını hazırlar ve sınavın başarılı bir biçimde yapılmasını sağlar. Bu 

komisyon sınav sonunda sınav kağıtlarını sayarak ve numaralandırarak, sınav kağıtları üzerinde yer alan aday kimlik bilgileri kısmı 

kapalı bir biçimde sınav değerlendirme komisyonuna teslim eder. Sınav yürütme komisyonu, sınav değerlendirme yöntemini ve 



 

 

hesaplama sistemini belirler, sınav değerlendirme komisyonundan gelen sınav sonuç listesine göre başarılı adayların yerleştirme 

puanlarını bu kılavuzda yer alan yerleştirme esaslarına dayanarak hesaplar, sınav sonuçlarını ilan eder. Bu komisyon ayrıca sınav 

kılavuzu ile afiş, broşür, başvuru evrakları vb. belgelerin hazırlanmasından da sorumludur. 

 

2.3.3. Sınav Değerlendirme Komisyonu ve Görevi 

 

Bu komisyon sınav jürisi olarak görev yapar ve 3 (üç) asil 2 (iki) yedek üye olmak üzere, öncelik öğretim üyelerine verilerek, 

Bölümün öğretim elemanları arasından Rektörlük tarafından tespit edilerek oluşturulur. Gerekli görüldüğü takdirde başka üniversitelerin 

ilgili bölümlerinde görevli öğretim elemanlarından resmi olarak görevlendirme yapılır. Sınav değerlendirme komisyonu, birinci aşama 

sınavı için model duruş tespitini 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 09: 00’da sınavın yapılacağı Gaziantep Üniversitesi Kapalı Spor 

Salonunda salon başkanının ve gözetmenlerin huzurunda yapar ve çeşitli işaretleyicilerle kalıcılığını sağlar.  İkinci aşama sınavı sorusunu 

ise 22 Ağustos 2019 tarihinde saat 09:00’da kâtip eşliğinde Dekanlık Makamında toplanarak oluşturur. Üzerinde anlaşmaya varılan sınav 

sorusunu aday sayısı kadar çoğaltarak kapalı bir zarf içinde, sınav yürütme komisyonuna elden teslim eder. Sınav sonunda (her iki aşama 

için ayrı ayrı) sınav yürütme komisyonundan aday kimlik bilgileri kapalı olarak gelen sınav kağıtlarını, bu kılavuzda yer alan 

değerlendirme esaslarına göre değerlendirir ve tutanakla sonuçlandırır. 

 

2.4. Özel Yetenek Sınavı 

 

2.4.1. Özel Yetenek Sınavı Yeri ve Tarihi 

 

ÖYS, tüm adaylar için, 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da birinci aşama Canlı Modelden Desen Sınavı (CMDS), 

22 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 10.00’da ikinci aşama İmgesel Desen Sınavı (İDS) olmak üzere iki aşamadan oluşur ve iki 

oturumda yapılır. Aday sayısının fazla olması ve sınav salonunun yetersiz kalması durumunda, sınav günlerinde saat 14.00’da ek 

oturumlar yapılır ve adayların hangi oturumlarda sınava girecekleri, sınav gününden bir gün önce Fakülte web sayfasından ve ilan 

panosundan duyurulur (bu durum her iki aşama için de geçerlidir). Sınav oturumları GAÜN Kapalı Spor Salonunda (Gaziantep 

Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yanı) yapılır. Engelli adaylar ve uluslararası öğrenci adayları, sınav günü Güzel 

Sanatlar Fakültesi binasında kendileri için tahsis edilen salonlarda sınava alınırlar.  

 

 

 

 



 

 

 

Tablo 1: Sınav Takvimi 

 

 BİRİNCİ AŞAMA: CMDS İKİNCİ AŞAMA: İDS 

Sınav Tarih ve Saatleri 21 Ağustos 2019, 10.00-12.00 22 Ağustos 2019, 10.00-12.00 

 

2.4.2. Birinci Aşama: Canlı Modelden Desen Sınavı (CMDS) 

 

CMDS’de adaylara, gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere canlı modelden desen çizimi yaptırılır. CMDS, 

yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılır. Aday öğrenciler, bu sınavda kendilerine dağıtılacak olan 50x70 cm. resim kağıdını 

kullanırlar. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. Modelin dinlenmesi için her 30 (otuz) dakikada bir 5 (beş) dakika ara verilir. Modelin 

5 dakikalık dinlenme süreleri ayrıca sınav süresine eklenmez. 

 

2.4.3. İkinci Aşama: İmgesel Desen Sınavı (İDS) 

 

İDS’de adaylara, bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi tasarlayabilme becerilerini ölçmek için imgesel desen çizimi yaptırılır. 

İDS, sınav jürisinin sınav öncesi tespit edeceği bir konuda, adayın yaratıcılığını, hayal ve gözlem gücünü, verilen konuya bakış açısını 

ve algı birikimini ön plana çıkarmayı amaçlayan imgesel (hayali) bir çalışmayı içerir. İDS, yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte 

yapılır. İDS sorusu öğrencilere sınav başlangıcında yazılı olarak dağıtılır. Aday öğrenciler, bu sınavda kendilerine dağıtılacak olan 50x70 

cm. resim kağıdını kullanırlar. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. Bu sınavda ara verilmez. 

 

2.4.4. Sınav Sorularının Hazırlanması 

 

Sınav jürisi, ÖYS sorularını hazırlamak ve belirlemek üzere, birinci aşama CMDS için 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 09.00’da 

GAÜN Kapalı Spor Salonunda, ikinci aşama İDS için 22 Ağustos 2019 tarihinde saat 09.00’da Dekanlık Makamında toplanır. CMDS 

için model duruş tespitini salon başkanının ve gözetmenlerin huzurunda yapar ve çeşitli işaretleyicilerle kalıcılığını sağlar. İDS için 

kararlaştırılan sınav sorusu aday sayısı kadar çoğaltılarak kapalı bir zarf içinde, sınav yürütme komisyonuna elden teslim edilir. 

 

 

 



 

 

 

2.5.Sınavın Değerlendirilmesi  

 

CMDS’nin ardından, sınav yürütme komisyonundan aday kimlik bilgileri kısmı kapalı olan sınav kağıtlarını teslim alan sınav 

değerlendirme komisyonu, sınav kağıtlarını, kapalı kısımları açmadan, kameralar önünde 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirir. Tüm 

kağıtlar değerlendirildikten sonra; sınav kağıtlarında aday kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kapalı alan kameralar önünde açılarak 

adayların ad ve soyadları ile aday numaraları, başarı puanına göre sıralı olarak bir tutanakla listelenir. Bu aşama için baraj 60 (altmış) 

puandır. CMDS’de 60 (altmış) ve üzeri puan alan adaylar İDS’ye girmeye hak kazanırlar. İDS’ye girmeye hak kazanan adaylar, 21 

Ağustos 2019 günü akşamı Fakülte web sayfasında ve ilan panosunda ilan edilir.  

 

İDS’nin ardından, CMDS’de olduğu gibi, sınav yürütme komisyonundan aday kimlik bilgileri kısmı kapalı olan sınav kağıtlarını 

teslim alan sınav değerlendirme komisyonu, sınav kağıtlarını, kapalı kısımları açmadan, kameralar önünde 100 (yüz) puan üzerinden 

değerlendirir. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra; sınav kağıtlarında aday kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kapalı alan kameralar 

önünde açılarak adayların ad ve soyadları ile aday numaraları, başarı puanına göre sıralı olarak bir tutanakla listelenir. Bu aşama için 

baraj 60 (altmış) puandır. CMDS’de ve İDS’de 60 (atmış) ve üzeri puan alan adayların Yerleştirme Puanları (YP) hesaplanır. 

 

Sınavın değerlendirilmesi tüm adaylar için (engelli adaylar ve uluslararası öğrenci adayları dahil) aynı koşullarda gerçekleşir. 

 

2.6. Yerleştirme 

 

Adayların iki aşamada aldıkları puanların aritmetik ortalaması hesaplanır. Elde edilen puan, adayın Özel Yetenek Sınavı Puanını 

(ÖYSP) oluşturur.  

 

YKS Kılavuzunda (2019, s. 32) belirtildiği gibi, yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması, aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamının alınması suretiyle yapılır. 

1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

2. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

3. 2019-TYT Puanı (TYT-P) 

 



 

 

ÖYSP’lerin ağırlıklandırmaya girebilmesi için, bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana 

çevrilmesi için sırasıyla, ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanır, her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP-

SP hesaplanır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması ise 10’ dur (YKS Kılavuzu, 2019, s. 32). 

 

Şekil 1: ÖYSP-SP Hesaplama Formülü 

 

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP − SP) = 10 x (

Adayın ÖYSP − ÖYSP Puan Dağılımının
Puanı                        Ortalaması     

ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması
) + 50 

 

Kaynak: YKS Kılavuzu, 2019, s. 32. 

 

YKS Kılavuzunda (2019, s. 32) belirtildiği üzere, yerleştirmeye esas olacak YP, aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır.  

 

1. 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 = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP) 

 

2. Aday diğer alanlardan geliyorsa 

 

YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) 

 

2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların OBP’lerine 

ilişkin katsayıları yarıya düşürülür. Ancak, 2018-YKS için lise son sınıf öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup, 2018-YKS’de 

bir yükseköğretim programına yerleştirildiği halde belirtilen tarihe kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt 

yaptıramayan adaylardan 2019-YKS’ye başvuranların OBP’lerine ilişkin katsayıları yarıya düşürülmez (YKS Kılavuzu, 2019, s. 31-32). 

 



 

 

YKS Kılavuzunda (2019, s. 32) belirtildiği gibi, ön kayıt koşulları gereğince ÖYS’ye başvuru yapan engelli adaylar, TYT puanları 

değerlendirmeye katılmadan (yukarıda yer alan formüller kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak olan ÖYS sonucuna göre 

değerlendirilerek yerleştirilirler. 

 

Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere listelenerek sıraya konur ve üst sıradan sayılarak kontenjan sayısı kadar 

aday sınavı kazanmış olur. Kontenjanın %10’u (3) engelli adaylara ayrıldığından, kontenjanın %90’ı (27) kadar aday başarı sırasına göre 

listelenir. Engelli adaylara ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda bu oran genel kontenjana ilave edilir. Aynı durum yedek liste için 

tekrarlanır. Asil listeye giremeyen adaylar arasından YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere, asil sayısı kadar yedek aday 

belirlenir ve listelenir. Asil listeye giremeyen engelli adaylar arasından ÖYSP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere, asil sayısı 

kadar yedek aday belirlenir ve listelenir. Sınav sonuç listelerinde adaylar arasında puan eşitliği söz konusu olursa, öncelik ÖYSP’si 

yüksek olan adaya verilir. Puan eşitliğinin devamı halinde TYT puanı yüksek olana bakılır. Yine puan eşitliğinin devamı halinde OBP’si 

yüksek olana bakılır. 

 

“Gaziantep Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Lisans/Önlisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü”ne göre başvuru 

yaparak ön değerlendirme sonucunda ÖYS’ye girmeye hak kazanan uluslararası öğrenci adayları, engelli adaylarda olduğu gibi, kendi 

aralarında yapılacak olan ÖYS sonucuna göre değerlendirilerek yerleştirilirler. Adaylar ÖYSP’lerine göre en yüksek puandan başlamak 

üzere listelenerek sıraya konur ve üst sıradan sayılarak genel kontenjan haricinde kendileri için ayrılan kontenjan sayısı kadar aday sınavı 

kazanmış olur. Asil listeye giremeyen adaylar arasından ÖYSP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere, asil sayısı kadar yedek 

aday belirlenir ve listelenir. 

 

2.7. Sınav Sonuçlarının İlanı  

 

Asil aday listeleri Dekanlık Makamının onayı ile 23 Ağustos 2019 tarihinde Fakülte web sayfasında ve ilan panosunda ilan edilir. 

Kesin kayıtlar bittikten sonraki ilk mesai günü olan 09 Eylül 2019 tarihinde, boş kalan kontenjanlar için yedek aday listeleri ilan edilir. 

Asil ve yedek adaylara şahsen duyuru yapılmaz. Adaylar kendileri için duyurulan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.  

 

2.8. İtiraz ve Değerlendirme 

 

  Sınavda başarısız olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından (23 Ağustos 2019) sonraki 3 (üç) iş günü içinde itiraz dilekçesi ile 

Dekanlık Makamına başvurarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Dekanlığın önerileri doğrultusunda Rektörlük tarafından itiraz 

komisyonu oluşturur. İtiraz komisyonu 3 (üç) üyeden oluşur. Komisyon, itiraz başvurularının bitiminden sonraki mesai günü toplanarak 



 

 

itiraza konu olan durumları değerlendirir ve sonuçları Dekanlık Makamına yazılı olarak bildirir. Başvuru sahiplerine yazılı veya sözlü 

olarak bilgi verilir. 

 

2.9. Kesin Kayıtlar 

 

Asil adayların kesin kayıt işlemleri, 02 Eylül 2019 tarihinde saat 08:00’da başlar ve 06 Eylül 2019 tarihinde saat 17:30’da sona 

erer. Belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt işlemleri, Gaziantep Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında şahsen yapılır. Sınavı kazanan asil adaylar, ilan edilen kesin kayıt süresi içinde, gerekli belgeleri 

eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Belirtilen son tarihten sonra ve/veya eksik 

belge ile gelen adaylar, hiçbir şekilde kayıt hakkı iddia edemezler. Kesin kayıtlar bittikten sonraki ilk mesai günü, boş kalan kontenjanlar 

için yedek aday listesi ilan edilir. Yedek listeden gelen adayların kesin kayıt işlemleri, 10 Eylül 2019 tarihinde saat 08:00’da başlar ve 

12 Eylül 2019 tarihinde saat 17:30’da sona erer. Yedek listede bulunan adaylar, kontenjan açığı tamamlanıncaya kadar, asil kayıt hakkı 

sırasının kendilerinde olup olmadığını Fakülte web sayfasından veya ilan panosundan takip ederek öğrenmek zorundadırlar. Yedek 

adayların kesin kayıt işlemleri, asil adayların kesin kayıt işlemlerinde olduğu gibi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılır. 

Yedek adaylar, kendileri için ilan edilen kesin kayıt süresi içinde, gerekli belgeleri eksiksiz olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

teslim ederek kayıtlarını yaptırırlar. Belirtilen son tarihten sonra ve/veya eksik belge ile gelen yedek adaylar kesin kayıt haklarını 

kaybetmiş sayılırlar. 

 

2.9.1. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

 

• Nüfus cüzdanının onaylı örneği (noter veya nüfus dairesinden onaylı), 

• Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diploma ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, 

• 2019-TYT sonuç belgesi, 

• İkametgâh belgesi, 

• Son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş 12 (on 

iki) adet 4,5x6 cm. ebatlarında vesikalık fotoğraf, 

• Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi. 

 

Adayların online ön kayıttaki beyanları ile kesin kayıt sırasında verdikleri evraklarda herhangi bir usulsüzlük tespit edilirse, bu 

adayların kesin kayıt hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.  

 



 

 

Uluslararası öğrenci adaylarından kesin kayıt hakkı kazananlar, kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığından alabilirler. 

 

3. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI 

 

3.1. Adayların Sınavda Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belgeler  

 

• Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, geçici kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı 

olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası 

bulunmalıdır. T.C. Kimlik Numarası, elle veya daktilo ile sonradan ilave edilmiş olmamalıdır.) (Meslek kimlik kartı ile 

sürücü belgesi kabul edilmez.) 

• ÖYS Sınav Giriş Belgesi. 

 

3.2. Adayların Sınavda Yanlarında Bulundurmaları Gereken Gereçler 

 

• Dereceli kurşun kalemler (füzen hariç), 

• Silgi, hamur silgi, 

• Kalemtıraş, 

• Kâğıt kıskacı (mandal). 

 

Adaylar yanlarında resim kâğıdı, resim altlığı, resim çantası vs. getiremezler. Sınav görevlileri tarafından adaylara resim altlıkları 

ve mühürlü resim kağıtları sınav öncesinde dağıtılır. Dışarıdan getirilen resim kağıtlarının, resim altlıklarının ve resim çantalarının sınav 

salonuna alınmasına izin verilmez. 

 

3.3.   Sınavda Uyulması Gereken Kurallar  

 

Sınav esnasında aşağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekmektedir. Bu kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılır ve 

haklarında gerekli yasal işlemler yapılır. 

 

• Sınavlar kamera ile kayıt altına alınmaktadır, kamera kayıtları incelendikten sonra kurallara uymadığı tespit edilen 

adayların sınavı geçersiz sayılır. 



 

 

• Adaylar sınava gelirken yanlarında, “Adayların Sınavda Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belgeler” bölümünde 

belirtilen belgeleri bulundurmak zorundadırlar. 

• Adayların, “Adayların Sınavda Yanlarında Bulundurmaları Gereken Gereçler” bölümünde belirtilen gereçlerin dışında 

herhangi bir yardımcı malzemeyle sınava gelmeleri yasaktır. 

• Adayların, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, tablet, 

fotoğraf makinesi, ses ve görüntü kaydedici ya da naklediciler, her türlü müzik çalar, hesap makinesi, saat fonksiyonu 

dışında işlevi bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği taşıyan elektronik cihaz ve araçlarla sınava gelmeleri yasaktır.  

• Adayların, her türlü kesici (maket bıçağı vb.) delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla sınava gelmeleri yasaktır. 

• Adayların, yiyecek, içecek (su hariç) vb. gıda maddeleriyle sınava gelmeleri yasaktır.   

• Adayların sınavda yanlarında bulundurmaları gereken belge ve gereçler dışında herhangi bir belge, eşya, araç gereç vb. 

emanet olarak alınmaz. 

• Tüm adaylar sınavın ilk aşamasına katılmak zorundadırlar. İlk aşamada barajı geçen adaylar ikinci aşamaya alınırlar. İlk 

aşama sınavına girmeyen adaylar ikinci aşama sınavına giremezler.  

• Kimlik ve güvenlik kontrollerinin zamanında tamamlanabilmesi için adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav 

yerinde bulunmaları gerekmektedir. 

• Adaylar sınav salonuna, ÖYS Sınav Giriş Belgesi ile kimlik belgelerine bakılarak alınırlar ve sıra numaralarının 

bulunduğu yerlere otururlar. Kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara 

yüksek sesle okur. 

• Sınav başlangıcından sonraki ilk 15 (on beş) dakika içinde sınava gelen adaylar; ancak sınav komisyon başkanı uygun 

gördüğü takdirde sınava alınabilirler. Sınava geç gelen adaylar sınava alınsalar dahi bu adaylara ek süre verilmez. Sınav 

başlangıcından sonraki ilk 15 (on beş) dakikadan sonra gelen adaylar kesinlikle sınava alınmaz. 

• Herhangi bir sebepten dolayı (sağlık raporları da dahil) sınava girmeyen adaylar için ayrıca sınav yapılmaz, bu adaylar 

sınavla ilgili hak talep edemezler.  

• Başkasının yerine sınava giren veya kendi yerine başkasını sınava sokan, yardımlaşan ya da buna teşebbüs eden adayların 

sınavları geçersiz sayılır ve haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulur.  

• Adaylar sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 (otuz) dakika ve son 15 (on beş) dakika içinde sınav salonunu terk 

edemezler. Sınav salonunu, terk edilmesi yasaklanan süreler içinde terk eden adayların sınavları geçersiz sayılır. 

• Adaylar; sınav esnasında verilecek olan resim kağıtlarının sağ üst köşesine okunaklı olarak aday numaralarını, ad ve 

soyadlarını yazarlar ve imzalarlar. Salon başkanı ve gözetmen aday numaralarının, ad ve soyadların doğru yazılıp 

yazılmadığını kontrol eder. Salon başkanı, sınav kağıtlarında aday kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kısmı, sınavın 

bitimine 15 (on beş) dakika kala yapıştırmak suretiyle kapatarak mühürler. Resim kağıtlarının mühürlü kısmı, sınava 



 

 

giren tüm adayların kağıtları, sınav jürisi tarafından değerlendirilip tutanakla imza altına alınmadan hiç kimse tarafından 

açılmaz. Adaylar tarafından doldurulan bilgilerin eksik ya da yanlış olmasından kendileri sorumludur. Sınav kağıtlarına 

imza atmayan adayların sınavları geçersiz sayılır. 

• Sınav kağıdına sınavda sorulan soruya yönelik çalışma dışında her türlü yazı, işaret, çizim vb. yazılıp çizilmesi yasaktır. 

• Adaylar sınav sırasında sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınav görevlilerinin talimatlarına 

uymayan, hakaret eden, fiili saldırıda bulunan, tehdit eden, sınav huzurunu bozacak hal ve hareketlerde bulunan adaylar 

sınav salonundan çıkarılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

• Sınav esnasında yer değiştirmek, sigara içmek, konuşmak, kalem, silgi, kalemtıraş, kâğıt kıskacı (mandal) vb. materyal 

alıp vermek, dikkat çekici bir şekilde bir şeyler yiyip içmek, olumsuz hareket ve davranışlarda bulunmak yasaktır. 

• Adayların sınav esnasında görevlilerle, modellerle veya birbirleriyle konuşması ve soru sorması yasaktır. Aynı şekilde 

görevlilerin ve modellerin de adaylarla konuşması yasaktır. 

• Adaylar sınav esnasında zorunlu hallerde tuvalete salon görevlilerinin nezaretinde gidebilirler. Bunun dışında herhangi 

bir sebeple dışarı çıkan aday sınav salonuna tekrar alınmaz. 

• Sınav komisyonu, sınav esnasında zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

• Sınavların yapılacağı fiziki ve teknik koşullarda bir problem meydana gelmesi durumunda, sınav yeri ve tarihi Dekanlık 

kararı ile değiştirilebilir. Değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan edilir. 

• Tüm adaylar sınavın uygulanmasına ilişkin koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

 

Not: Bu kılavuzda yer almayan tüm hususlarda 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu referans alınır. 
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