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SEVGİLİ ÖĞRENCİ ADAYLARIMIZ; 

Bu kılavuz 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Kılavuzu kapsamında Erzincan 

Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Komisyonu 

tarafından hazırlanmıştır.  

Sınava girecek olan adayların ve sınavda görev alacak olan tüm görevlilerin 

mümkün olduğunca en düşük riskle sınav sürecini tamamlamaları en temel önceliktir. 

Özel yetenek sınavı; (Covid-19) Pandemi nedeniyle, sosyal mesafe (fiziki mesafe) ve 

hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılacaktır. Adaylar sınav salonuna ateş ölçümleri 

yapılarak alınacaktır. Sınav görevlileri ve adaylar sınav süresince maske kullanacaktır. 

2021 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizlerin 

bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okumanız yararınıza 

olacaktır. Başvurularınızı doğru ve eksiksiz bir şekilde yapınız. Bilgi için Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sekreterliği ile iletişime geçebilirsiniz.  

Sınav Yapılmama ihtimali için;  

Pandemi nedeniyle “Özel Yetenek Sınavı’nın” yapılamaması durumunda Güzel Sanatlar 

Fakültesi Özel Yetenek Sınav Komisyonu durumla ilgili bir karar alıp, adaylara en kısa 

sürede alınan kararı duyuracaktır. 

 

 

Öğrencimiz olmanız dileği ile… 

 

.   
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1. Amaç ve Kapsam 

Bu kılavuz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 

ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler. 

Kılavuz; Resim Bölümüne giriş için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, 

değerlendirme, kazanan adayların belirlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt 

koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

2. Giriş Esasları ve Kontenjanlar 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ilan edilen kontenjanlarla 

sınırlı olmak koşuluyla YKS-P, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte değerlendirilerek öğrenci 

alınır. Bölüm kontenjan dağılımları aşağıda belirtilmiştir. 

 

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI 

KATEGORİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

RESİM BÖLÜMÜ/RESİM ANASANAT DALI 

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME 

KONTENJANLARI 

T.C. UYRUKLU 12 (On İki) 

YABANCI UYRUKLU 3 (Üç) 

ENGELLİ 2 (İki) 

TOPLAM 17 (On Yedi) 

 

Genel Toplam Kontenjan  17 (On Yedi) 

 

* 8 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurul 

Toplantısı’nda sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli 

olmak üzere, ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan programların 

kontenjanının %10'unun engelli öğrenciler için ayrılmasına karar verilmiştir. 

Kayıtlar: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek 

Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır. (Yalnızbağ Yerleşkesi) 

Sınavlar: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır. 

(Yalnızbağ Yerleşkesi) *Online kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar 

29.10.2021/05.11.2021 tarihleri arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır. Kayıt bürosu 05.11.2021 

tarihinde 13:00 ile 17:00 saatlerinde sınav ile ilgili evrak teslim alacaktır. 
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3. Sınava Müracaat Koşulları 

a. T.C. vatandaşı olmak. 

b. Resim Bölümü / Resim Ana Sanat Dalına başvuru yapacak alan içi ve alan dışı olan 

adayların TYT’ den 140* puan almaları gerekmektedir.(*26.10.2021 Tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar istinaden.)  

c. 2021 ÖSYS’de YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya 

diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava 

başvurabilirler. 

d. 2020 YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına 

(Açık Öğretim Fakültesi kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar, 2021 

YKS puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken orta öğretim başarı puanına 

uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.  

e. Engelli kontenjanına başvuracak adayların 2020-2021 YKS 1.  oturum TYT puan 

türlerinin herhangi birisinden en az 100 puan almış olmaları ve engel durumlarını “Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir (Bedensel Engelli, Görme 

Engelli, İşitme Engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar” 

(Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT Sendromu, 

Dezintegratif Bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel 

bozukluklar). 

*Engelli öğrenciler özel yetenek sınavlarına başvuru işlemlerinde bir önceki yıl TYT 

puanının 100 ve üzerinde olması durumunda ilgili yılda YKS'ye başvurmadan TYT 100 

puanını kullanabileceklerdir. 

f. Adayların biyometrik / vesikalık fotoğraflarını online kayıt esnasında sisteme 

yüklemeleri ayrıca sınav esnasında da aynı fotoğrafları yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir (Fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir). 

g. Özel yetenek sınavına müracaat eden adayların OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)’ ye 

yükledikleri belgelerde eksiklik olması halinde, sistem üzerinden beyan ettikleri mail 

adreslerine “Hatalı Başvuru” bilgisi gönderilerek eksik ya da yanlış olan evrak/evraklar 

ile ilgili düzenleme yapılması gerektiği belirtilecektir. 

h. Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecek ve 

haklarında yasal işlem yapılacaktır. 
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4. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler (OBS Sistemine Yüklenecek Belgeler) 

a. 2021-YKS (Ortaöğretim başarı puanının içinde bulunduğu TYT/AYT sonuç belgesi 

dahil) sonuç belgesi (Zorunlu Belge), 

b. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, sürücü 

belgesi veya pasaport (Zorunlu Belge), 

c. 1 adet biyometrik / vesikalık fotoğraf (Zorunlu Belge), 

d. Engelli adaylarda; Bedensel Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli, MR (Mental 

Retardasyon) ile “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), 

Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluklar, sınıflanamayan grupta 

yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar gibi engel durumlarını belirten “Engelli Sağlık 

Kurulu Raporu” belgesi. 

e. Ön kayıtlar, EBYÜ internet sayfasından http://gsfozelyetenek.ebyu.edu.tr “ Güzel 

Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı” Başvuru linkinden online olarak yapılacaktır. 

 

Önemli Not:  

Adayların OBS üzerinden yaptıkları online kayıt sonrasında, komisyon tarafından evrak 

kontrol ve başvuru değerlendirmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucunda adayın 

sınava girebileceğini gösteren “Başvurunuz Onaylandı” bilgisi e-posta yoluyla 

iletilecektir. “Başvurunuz Reddedildi” iletisi alan adaylar sınava girmeye kesinlikle 

uygun olmayan ve hak kazanamayan adaylar olacaktır. “Hatalı Başvuru” iletisi alan 

adaylar eksik ya da yanlış evrak/evraklar/bilgi nedeniyle tekrar komisyonun belirttiği süre 

içerisinde kayıtlarında düzenleme yapabileceklerdir (süresi geçen düzenleme kabul 

edilmeyecektir). *Değerlendirme sonucunda “Başvurunuz Onaylandı” iletisi alan, sınava 

girmeyi hak etmiş tüm adaylar kayıt sisteminden yapmış oldukları başvuru çıktılarını ve 

kimlik kartını (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) sınav günü yanında bulundurması 

zorunludur. 
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5. Yetenek Sınavlarına Başvuru Koşulları, Ön Kayıt 

Başvuru Koşulları ve Bölüm Tercihleri 

Giriş Yetenek Sınavlarına başvuracak adayların lise ya da dengi bir okuldan mezun 

olmaları ve ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 

Temel Yeterlik Testinden (TYT) en az aşağıdaki puanları almış olmaları gereklidir. TYT 

puanı 2 yıl süre ile geçerli olduğundan 2020 yılı için ÖSYM Başkanlığı tarafından 

dönüştürülen puan (2021-TYT Nihai Sınav Puanı) kullanılabilecektir. 

 

                                 Bölümler  TYT Taban Puanı  

 Resim 140* 

(*26.10.2021 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar 

istinaden.) 

 

6. Engelli Adayların Başvuru Koşulları ve Bölüm Tercihleri  

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 

programlarda engelli öğrenciler için (Bedensel Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli, 

MR (Mental Retardasyon) ile "Yaygın Gelişimsel Bozukluklar" (Otizm Spektrum 

Bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluklar, 

sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını "Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına 

başvurabilirler.  

* Engelli öğrenciler özel yetenek sınavlarına başvuru işlemlerinde bir önceki yıl TYT 

puanının 100 ve üzerinde olması durumunda ilgili yılda YKS'ye başvurmadan TYT 100 

puanını  kullanabilirler. 

 

7. Kayıtta İstenecek Belgeler 

 Lise diploması (Mezuniyet Belgesi) 

 YKS Belgesi 

 Nüfus Sureti 

 Fotoğraf 

 Engelli olduğuna Dair rapor  

*Belgelerin Asılları ya da onaylı suretleri olmalıdır. 
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8. Kayıt ve Sınav Tarihleri 

Fakültesi 

Progra

mın 

Adı 

 Sınav Ön Kayıtları 

Sınav Kesin 

Kayıtları- 

Evrak Teslimi 

-Kayıt Onayı 

Sınavlar 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Resim   

29.10.2021/05.11.2021 

http://gsfozelyetenek.ebyu.edu.tr 

 

 

5.11.2021/ 

15.11.2021 

 

 

 

08.11.2021/

09.11.2021 

 

Online Kayıtlar: 29.10.2021/05.11.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.  

Sınavlar: 08.11.2021/09.11.2021 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır (Yalnızbağ Yerleşkesi). Belirlenen 

tarihlerde, sınav saati ve sınav gününe Jüri karar verir. Tarih ve saat Üniversitemiz ve Fakültemiz web sitesinde 

duyurulacaktır.  

Sınav Kesin Kayıtları- Evrak Teslimi-Sınav Giriş Belgesi-Kayıt Onayı: 29.10.2021/05.11.2021 tarihleri arasında 

Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır. (Yalnızbağ Yerleşkesi) 

*Online kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar 29.10.2021/05.11.2021 tarihlerinde Erzincan 

Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır. 

* Sınav evrakları teslimi sınav günü yapılacaktır. 

 

 

 

9. Sınav Giriş Belgesi  

Ön kaydını Üniversitemiz internet sayfasından yapan adayların, SINAVLARA 

GİREBİLMEK İÇİN, (TC Kimlik No, Aday No, Ad, Soyad, Tercih Bilgileri ve TYT 

ile OBP bilgilerini içeren ve ön kayıt koşullarında tarif edilen vesikalık fotoğraf 

özelliklerinde) fotoğraflı “Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi” 

çıktılarını almaları gerekmektedir.  

  

Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar, sınavlara alınmayacaktır.  

 

http://gsfozelyetenek.ebyu.edu.tr/
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10. Özel Yetenek Sınavları  

 Sınavın kaç aşamalı olacağına Jüri karar verir. Jüri kararına bağlı olarak Özel Yetenek 

Sınavı tek veya daha fazla aşama olarak yapılabilir. 

Tek aşamalı Özel Yetenek Sınavı hayalden veya nesnelerden “desen” sınavı olarak 

yapılır. 

Tek aşama olarak yapılmayan Özel yetenek sınavları BARAJ ve 2. Aşama sınavları 

olmak üzere iki aşamalı yapılır.  

 Engelli adaylar ve yabancı uyruklu adaylar için baraj ve bölüm yerleştirme 

sınavları da bu sınavlar ile aynı gün ve saatte yapılacaktır.  

  

 Engelli adayların, engellilik durumuna göre belirlenecek sınav salonları, doğrudan 

ilgili adaylara bildirilecektir.  

Sınavların yapılış şekline ; 

 1. Aşama: canlı modelden, hayalden veya nesnelerden “desen” sınavı biçiminde yapılan 

sınavlara katılan adaylar, sınav jürisi tarafından BAŞARILI / BAŞARISIZ olarak 

değerlendirilir. Aynı gün 2. Aşama sınavı yapılabilir. 

 2. Aşama: 1. Aşama seçme sınavında başarılı olan adaylar, 2. Aşama yerleştirme sınavına 

alınırlar. Sınav, canlı modelden, hayalden veya nesnelerden “desen” olarak 

gerçekleştirilir. Jüri öngördüğü takdirde 2. Aşama sınavını farklı bir teknikte, bir veya 

birkaç aşamalı şekilde yapabilir. Sınav jürisi değerlendirmeyi 100 puan üzerinden yapar. 

Sınav değerlendirilmesinde jüri gerekli gördüğü takdirde 1. Aşama sınavını %40 oranını 

aşmamak kaydıyla (bu yüzdelik oranı jüri belirler) 2. Aşamaya dâhil ederek birlikte 

değerlendirilebilir. 

 3. Aşama: Jüri, gerek görüldüğü takdirde 3. Aşama sınavını yapılmasına karar verir. 3. 

Aşama sınavı mülakat olarak yapılır. Sınav, adayların genel kültür ve sanatsal 

eğilimlerinin ölçüldüğü yazılı veya sözlü bilgi ölçme amaçlı gerçekleştirilir. Mülakat 

yapıldığı takdirde jüri değerlendirme sonucunu %30’u aşmamak kaydıyla belirler. 

 Gerekli görülen durumlarda jüri 1. Aşama Sınavını ve 2. Aşama Sınavını tek oturumda 

iki aşamalı olarak yapabilir. 

 Olağanüstü durumlarda (Salgın, Doğal Afet vb.) sınavlar çevrimiçi olarak yapılabilir. 

 Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınırlar. 

Adayların, sınav salonunda oturduğu yerler kayıt altına alınır. Adaylara, sınav 

başlamadan önce yeterli sayıda mühürlü sınav kâğıdı dağıtılır. Mühürlü sınav kâğıtlarında 

yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır ve jüri sınav kâğıtlarını adayın 

kimlik bilgileri kapalı olduğu hali ile değerlendirir. 

 

Şeklinde karar verilmiştir. 

 

11. Yetenek Sınavlarına Girecek Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belge, 

Araç ve Gereçler  

 Belgeler 

a) EBYÜ Yetenek Sınavı Sınav Giriş Belgesi.  
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b) Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve 

Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir).   

 

 Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.  

Sınavda Gerekli Araç ve Gereçler  

Adayların yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalemler, tükenmez kalem ya da 

dolmakalem, silgi, kalemtıraş, 2 adet klips getirmeleri gerekmektedir.  

  

 50 x 70 cm. boyutlarında sert bir altlık ve sınav kâğıdı Üniversite tarafından 

sağlanacaktır.  

  

 

12. Yetenek Sınavlarında Uygulanacak Genel Kurallar  

  

1) Sınava gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi 

bir hak iddia edemez ve talepte bulunamaz.  

2) Adayların sınava girecekleri salonların “Sınav Salon Numaraları” sınavın 

yapılacağı günün en az bir gün öncesinde, EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin Giriş 

Kapısına asılarak ve internet sayfasında ilan edilir. Adaylar; Yetenek Sınavları 

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE yazılı aday numarasına göre hangi salonda sınava 

gireceklerini bu ilan yardımıyla öğrenirler.  

3) Sınavlar; belirtilen gün ve saatlerde, tek oturumda yapılır. Ancak aday sayısının 

çok olması durumunda adayların bir bölümü, aynı günün farklı saatinde sınava 

alınabilir. Yüzü açık olmayan ya da kılık kıyafeti yürürlükteki mevzuata uygun 

olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

4) Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi 

için adayların, sınavın başlama saatinden bir saat önce, EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi 

Güzel Sanatlar Fakültesinin Giriş Kapısında bulunmaları gerekmektedir.  

5) Sınav kâğıtları, adaylara Üniversite tarafından sağlanır. Adaya birden fazla sınav 

kâğıdı verilmez.  

6) Sınav soruları salon başkanları tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun 

dışında görevlilerin, sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.  

7) Sınava geç gelen adaylar sınavın başlama saatinden itibaren ilk 20 dakika 

içerisinde sınava alınır. Sınavın başlamasından 20 (yirmi) dakika sonra gelen 

adaylar sınav salonlarına kesinlikle alınmayacaktır.  

8) Sınav sorularının salonlarda okunmasından/dağıtılmasından sonraki 60 (altmış) 

dakika içerisinde hiçbir aday sınav salonunu terk edemez.  

9) Adaylar, ad ve soyadı ile Yetenek Sınavı aday numaralarını sınavın başlangıcında 

tükenmez ya da mürekkepli kalemle, sınav kâğıdının “kimlik kısmına” yazıp, 
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imzalarlar. Bu kısım sınav sonunda gözetmenler tarafından adayın yanında kapatılır. 

Kimlik köşesi kurşun kalemle doldurulmuş olan sınav kâğıtları geçersiz sayılacaktır.  

10) Sınav kâğıtlarında, soruda istenilen konuya ilişkin olmayan her türlü yazı, rakam 

ve yapılacak işaretler ya da çizimler sınav kâğıdını geçersiz kılar.  

11) Sınav salonlarında veya salonlara girişte herhangi bir eşya emanete 

alınmayacağından, 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, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi 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 çıkartılır. Adayın girdiği sınava ilişkin 

hakları iptal edilir.  

12) Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da 

çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirleriyle 

kalem, silgi, alışverişinde bulunmaları, belirtilen araç ve gereçler dışında yardımcı araç 

ve gereç kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri ve sınav 

düzenini bozacak diğer davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.  

13) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav 

görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.  

14) Salon Başkanları, Gözetmenler ve Sınav Komisyonu Üyeleri bu kuralları 

uygulamakla yetkili ve yükümlüdür.  

15) EBYÜ Yetenek Sınav Giriş Belgesi, yalnızca adayın Yetenek Sınavlarına 

katılabilmesi için verilmiştir; bu amaç dışında kullanılamaz.  

16) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü saat 16.00'ya 

kadar yapılır. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata 

yapılıp yapılmadığını denetler.  

 

13. Sınavın Değerlendirilmesi 

YERLEŞTİRME PUANI (KESİN KAYIT PUANI – YP)   

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır.  

  

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  

b) Ortaöğretim Başarı Puanı  

c) 2021-TYT Puanı (TYT-P)  
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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.  

 
SayısıAday 

Toplamılerin ÖYSP'
Ortalama   

1-SayısıAday 

SayısıAday 

Karesi Toplamınınlerin ÖYSP'
  - Toplamı Karelerilerin ÖYSP'

SapmaStandart   

 

 

50  
SapmasıStandart  DağılımıPuan  ÖYSP

Ortalaması DağılımıPuan  ÖYSP-Puanı ÖYSPAdayın 
10  x      

SP)-(ÖYSP

PuanıStandart  ÖYSP









  

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

 

  

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa  

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

 

 2020 TYT puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya 

konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.  

 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP 

Standart Puanı hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır. 
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Engelli adaylar için: Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 25.09.2014 tarihli toplantısında 

alınan karar uyarınca; engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, 

otizm) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara TYT puanları değerlendirmeye 

katılmadan (ÖSYS Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna 

göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.  

  

Bölüm kontenjanlarına göre kesin kayıt listeleri aday numaraları ile ilan edilecektir. Sınav 

sonuçlarına ayrıca Üniversitemizin internet sayfasından da 

http://gsfozelyetenek.ebyu.edu.tr ulaşılabilir.  

 

 

 

14. Kesin Kayıt, Yedek Listeleri ve Boş Kalan Kontenjanlara Yerleştirme 

Yerleştirme Puanlarının eşitliği durumunda, 2021 TYT puanı yüksek olan adaya öncelik 

tanınır. TYT puanlarının eşitliği durumunda ise, Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olan 

adaya sıralamada öncelik tanınır. Engelli ve yabancı uyruklu öğrenci için ayrılan 

kontenjanlarının boş kalması durumunda, bu kontenjan diğer adaylar için kullanılacaktır. 

 

Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 

 

15. Yabancı Uyruklu Adayların İçin Gerekli Belgeler 

 Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan yabancı uyruklu adaylar için gerekli belgeler; 

a) Lise Diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, 

b) Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da 

Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı, 

c) Adayın genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış 

resmi not belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

d) Adayın başvuru sırasında verdiği, üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki 

sınav sonuç belgesinin aslı (ortaöğretim not ortalaması ile başvuranlar hariç), 

e) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin veya Türkçe Yeterlik 

Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 

f) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde akademik birim öğrenci 

işleri bürosuna teslim edilmesi gerekir. (Bir ay içerisinde öğrenci tarafından 

Akademik Birime ikamet belgesinin teslim edilmemesi durumunda öğrencinin 

kaydı silinecektir.) 

g) Dört adet fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

h) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift 

uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 

i) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, 
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j) Geçim Güvencesi beyanı, (Üniversitemiz tarafından belirlenen bir yıllık en az 

miktar) 

k) Adayın Pasaportuna ait kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren 

sayfalarının noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği, 

l) Erzincan Üniversitesi yabancı uyruklu öğrencilere burs imkânı sağlamamaktadır, 

kabul edilen öğrenciler Katkı Payını ödemek zorundadır. Katkı payının 

yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

m) Kesin kayıt yaptıran öğrenci en geç 1 ay içerisinde T.C. Vergi Daireleri’nden 

alınan vergi kimlik numarasını (Yabancı Uyruklu T.C. Kimlik Numarası) ilgili 

birimlere vermek zorundadır. (Bir ay içerisinde öğrenci tarafından Akademik 

Birime Yabancı Uyruklu T.C. Kimlik Numarasının bildirilmemesi durumunda 

öğrencinin kaydı silinecektir.) 

  

ÖNEMLİ:  

 Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge ile başvuranların tüm sınavları iptal edilecektir.  

  

Sınava girecek adaylar, Yetenek Sınavı SINAV GİRİŞ BELGESİ dışında, kimliklerini 

belgelemek üzere yüzü açık, sakalsız fotoğraflı nüfus cüzdanını, sürücü belgesini ya da 

pasaportunu yanında bulundurmak zorundadır. Bu üç belgeden birini göstermeyen aday 

sınavın yapılacağı binalara ve sınavlara alınmayacaktır. Söz konusu üç belge dışında 

kalan (öğrenci kimlik kartı, kurum kimlik kartı ve benzeri) belgeler, kesinlikle kabul 

edilmeyecektir.  

  

  SINAV GİRİŞ BELGESİ bilgi amaçlı olup, üniversite sisteminde kayıtlı bilgiler esastır.  

  

 

Sınav sonuçları adayların sadece kayıt esnasında verilen aday numaraları ile 

açıklanacaktır, adayların ad-soyadı bilgilerine binalarda veya internet üzerinde ilan 

edilen listelerde yer verilmeyecektir.  

  

 Üniversite internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Üniversite 

tarafından yetenek sınavları ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen 

değişikliklere ilişkin bilgiler (sınav şartları ve/veya sınav tarih ve saatleri gibi), 

Üniversitenin internet sayfasından duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin EBYÜ 

Yetenek Sınavları internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.  

 

16. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve 

Eşyalar 

  

Sınav salonlarında veya salonlara girişte herhangi bir eşya emanete alınmayacağından, 

adayların;  

• Cep telefonu, saat, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; her türlü 

elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,  
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• Cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar 

özelliği bulunan cihazlarla,  

• Silah ve benzeri teçhizatla, sınav salonlarına gelmeleri kesinlikle yasaktır.  

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet 

görevlileri tarafından elle ve/veya detektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç 

vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.  

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu 

tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.  

Sınav binaları/salonları Üniversite tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile 

izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil 

olarak kullanılacaktır.  

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava 

girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle 

gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları 

sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.  

  

  

17. Sınav Sonuçlarının Açıklanması 

a) Sınav Sonuçları 10.11.2021’de ilan edilir. 

b) Resim Bölümü için alınacak genel kontenjan kadar asıl liste ve kontenjanın bir 

buçuk katı kadar (45) da 15’şer kişilik (1. 2. Yedek Liste) 2 yedek liste Dekanlık 

Makamınca ilan edilir. Engelli adayların asıl listesi listenin altında ayrıca yer alır. Engelli 

kontenjanı içerisinden başarısız olan engelli sayısı kadar genel kontenjana dahil edilir. 

c) 1., 2., Yedek listede yer alan adayların dilekçe ve kesin kayıt tarihleri KESİN 

KAYITLAR başlığı altında detaylı bir şekilde verilmiştir. 

d) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde TYT puanı yüksek olana öncelik 

verilir. 

 

18. Kesin Kayıtlar 

1) Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 11.11.2021/15.11.2021 tarihlerinde 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Bu 

tarihler arasında sağlık mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayların 

yerine, bu adayların durumlarını belgeleyen Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu 

(heyet) raporu ile kanuni vekili kayıt yaptırabilir. Bunun haricinde belirlenen kayıt 

tarihleri arasında kesin kayıt işlemini yapmamış ya da kesin kesin kayıt işlemini yaptıktan 

sonra kaydını sildirmiş öğrenci herhangi bir mazeretle kayıt talebinde bulunamaz. 

 

2) 2021–2022 öğretim yılı için yapılan Özel Yetenek Sınavıyla asıl listeden 

kazandığı halde kayıt yaptırmayanların yerine yedek kayıt hakkı kazanan adayların 

başvurularını şahsen veya vekâletname ile bir yakını tarafından yapmaları gerekmektedir. 

 

3) Yerleştirilecek adayların puanlarının eşit olması durumunda TYT puanı yüksek 

olan adaya öncelik tanınır. 
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4) Kazanan adaylar kayıt günlerini kendileri takip ederler. Adaylara ayrıca kayıt 

günleri yazılı olarak bildirilmez. 

 

5) Fax, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

19. Önemli Tarihler 

SINAV SONUÇLARININ 

FAKÜLTE WEB 

SAYFASINDAN İLANI 

ASİL OLARAK 

KAZANAN 

ADAYLARIN KESİN 

KAYIT TARİHLERİ 

ASİL LİSTEDEN KESİN 

KAYIT 

YAPTIRMAYANLARIN 

İLANI 

10 Kasım 2021 11 Kasım –12 Kasım 

2021 

13 Kasım 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Sınav Kaydı ve Sınav Sürecinde Uygulanacak Covid-19 Tedbirleri 

Sınav Kaydı Önlemleri: 

 Sınav kaydının yapıldığı tarih olan 29.10.2021/05.11.2021 tarihleri arasında sınav 

kayıt bürosunun dışında oluşturulacak masada adaylara maske eldiven dağıtımı 

yapılacak, adaylar maskeli ve eldivenli olarak kayıt bürosuna en fazla 3 kişi olarak 

alınacaktır.  

 Kayıt bürosu dışındaki bekleme alanında sadece kayıt yaptıracak adaylar 

bulunacak, ailelerinin beklemesine izin verilmeyecektir.  

1.YEDEK LİSTEDEN KESİN 

KAYIT 

YAPTIRABİLECEKLERİN 

SAYISININ İLANI 

1.YEDEK LİSTEDEN 
KESİN KAYIT 

YAPTIRABİLECEKLE

RDEN MÜRACAAT 

DİLEKÇESİNİN 

ALINMASI 

1.YEDEK LİSTEDEN 

MÜRACAATINA GÖRE 

KESİN KAYIT HAKKI 

KAZANANLARIN 

KAYITLARININ 

YAPILMASI 

13 Kasım 2021 13-14 Kasım 2021 14 Kasım 2021 
2.YEDEK LİSTEDEN KESİN 

KAYIT 

YAPTIRABİLECEKLERİN 

SAYISININ İLANI 

2.YEDEK LİSTEDEN 

KESİN KAYIT 

YAPTIRABİLECEKLE

RDEN MÜRACAAT 

DİLEKÇESİNİN 

ALINMASI 

2. YEDEK LİSTEDEN 

MÜRACAATINA GÖRE 

KESİN KAYIT HAKKI 

KAZANANLARIN 

KAYITLARININ 

YAPILMASI 

14 Kasım 2021 14-15 Kasım 2021 15 Kasım 2021 
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 Kayıt yaptıran adayın kayıt bürosu ve dışında beklemesine izin verilmeyecektir. 

 Covid-19 şüphesi olan aday sınav kaydında bunu belirtmelidir. 

 

Sınav Önlemleri: 

 Adaylara sınav günü sınav binası girişinde maske dağıtılacak ve dezenfektan 

kullanmaları sağlanacaktır. 

 İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecektir.  

 Adaylara kullanacakları resim altlığı, üniversitemiz tarafından temin edilecek, 

adayların kendi altlıklarını kullanmalarına izin verilmeyecektir. 

 Adayların modelden çizim ve imgesel çizim sınavında aralarında 2 metre mesafe 

olacak şekilde oturmaları sağlanacaktır. Adaylar sınav salonuna gruplar halinde 

alınacaktır. 

 Sınav salonuna alınmayı bekleyen adaylar arasında sosyal mesafeyi belirleyecek 

işaretlerin konulması sağlanacaktır. 

 Adayların sınav sürecinde maskeli veya maskesiz olması kendi tercihleridir.  

 Sınav bitiminde adayların gruplar halinde sınav salonlarını terk etmeleri 

sağlanacaktır. 

 Sınav salonuna girişte adaylara HES Kodu sorgulaması yapılacaktır. 

 Covid-19 şüphesi olan ve sınav kaydında bunu belirten aday/adaylar gruplarla 

teması kesilerek tek kişi olarak sınava alınır. 
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