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2021–2022 ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK SINAVI 

2. EK  YERLEŞTİRME 

 SINAVI KILAVUZU 

  

KONTENJAN   25 (25+3 Engelli kontenjanı) 

BAŞVURU TARİHLERİ  28 Ekim- 3 Kasım 2021 

SINAV TARİHLERİ  5 Kasım (Cuma) 2021, Saat 10.30 

SINAV YERİ  Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Binasında 

yapılacaktır.  Fakülte Turhal ilçesi kampüsündedir. 

ADRES  Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal  

Kampüsü- Turhal / Tokat  

SONUÇLARIN DUYURULMASI  5 Kasım 2021 tarihinde Üniversitemiz web sitesi 

(www.gop.edu.tr) duyurular bölümünden ilan edilecektir.  

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 8 Kasım 2021 / 08.00-17.00 saatleri arası. Turhal Uygulamalı 

Bilimler Fakültesi Dekanlığı 

KESİN KAYITLAR TARİHLERİ  9-10 Kasım Eylül 2021 / 08.00-17.00 saatleri arası.  

YEDEK LİSTEDEN KAYIT 

HAKKI KAZANANLARIN İLANI 

10 Kasım 2021 Saat: 17:00 sonrası turhalubf.gop.edu.tr 

www.gop.edu.tr ve adreslerinden ilan edilecektir. 

1. YEDEK LİSTEDEN KAYIT 

TARİHİ  

11 Kasım 2021/ 08.00-17.00 saatleri arası.  

  

2. YEDEK LİSTEDEN KAYIT 

TARİHİ 

12 Kasım 2021/ 08.00-17.00 saatleri arası.  

 

  

  

http://www.gop.edu.tr/


1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER   

1.1. Ön Kayıt Koşulları   

a) Bu sınava başvuracak olan tüm lise mezunu adayların, 2021-TYT ye girmiş ve herhangi bir puan 

türünden en az 140 (yüz kırk) puan almış olmaları gerekmektedir (Puanlar ham puandır).  

b) 2020 TYT puanı 200 ve üzeri olan adayların 2021 yılı için ÖSYM Başkanlığı tarafından 

dönüştürülen puanları* (2021-TYT Nihai Sınav Puanı) kullanılabilecektir.  

c) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme 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)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın 

yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını 

“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 

programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer 

alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır. 

d) Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını belgeledikleri 

takdirde başvuru yapabilirler.  

1.2. Başvuru   

Özel Yetenek Sınavı başvuruları www.gop.edu.tr internet adresinde, DUYURULAR bölümünde yer alan 

linkten yapılacaktır. Şahsen başvuru Pandemi (Kovid-19) sebebiyle yapılmayacaktır.  

Adayların başvuruları beyan esasına dayalı şekilde alınacaktır. Beyan edilen bilgilerin hatalı, eksik 

olması durumunda sorumluluk adaya aittir. Hatalı, eksik bilgi girişi yaptığı tespit edilen adayların 

sınavları iptal edilir.  

2- SINAVDA HAZIR BULUNMA ESASLARI   

a) Adayların yukarıda belirtilen sınav gün ve saatlerinde sınavdan 1 saat önce sınav yerinde hazır 

bulunmaları gerekmektedir.   

b) İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.   

c) Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra salona gelen 

adaylar sınava alınmaz.  

3-SINAV İÇİN GETİRİLMESİ GEREKENLER    

3.1 Adayların sınava gelirken getirmekle yükümlü olduğu belgeler;  

a) Aday Bilgi Formu (internet başvurusu sayfasından alınacaktır).  

b) 2021-YKS sonuç belgesi (TYT puanının en düşük 140 olduğunu gösteren belge).  



c) Lise diplomasının (mezuniyet belgesinin ya da adayın kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek 

durumda olduğunu gösteren belgenin) fotokopisi.  

d) Engelli adayların engel durumlarını belirten rapor.   

e) Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport).  

f) Kurşun kalem (HB- 2B)  

g) Tükenmez kalem   

h) Silgi, kalemtıraş  

i) 50×35 cm boyutlarında mukavva veya duralit altlık   

j) İki adet kıskaç   

Not:   

1. Adaylara sınavda kullanacakları kâğıtlar fakültemizce verilecektir. Adaylar sınav salonuna ses ve 

görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez.   

2. Özel Yetenek Sınavı’na öncelikle “altlık” olmak üzere malzeme eksiğiyle gelinmemesi, personelin 

böylesi taleplerle meşgul edilmemesini önemle rica ederiz.  

3. Adaylar sınava tek tek isimleri okunarak, Pandemi (COVID-19) önlemleri kapsamında maskeli ve 

ateşleri ölçülerek içeri alınacaklar ve kamera kaydının ardından sınav salonlarına 

yönlendirileceklerdir.   

4. Sınavlar sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uyularak yüz yüze yapılacaktır.   

5. Sınav takvimi ve sınav koşulları gelişebilecek pandemi (COVID-19)  sürecine bağlı olarak 

değişebilir.  

6. Aday başvuru sayısının çok olması durumunda, açıklanan sınav tarihi sınavın başlangıç tarihi olup 

sınav aynı gün veya ertesi güne ek oturumlar şeklinde sarkabilir. Böyle bir durum oluşması halinde 

Üniversitemiz ve Fakültemiz web sayfasında sınavdan bir gün önce konu ile ilgili duyuru 

yapılacaktır.   

4- YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ   

4.1-Sınav Yürütme Kurulu   

a) Sınav Yürütme Kurulu sınav salonlarını sınavların işleyişine göre hazırlarlar.   

Adayların kimlik kontrolünü yaparak sınav salonuna alırlar.  

Sınavların bitiminde sınav evraklarını, gözetmenlerden tutanakla teslim alır ve dekanlığa teslim eder. 

Sınav bitiminde fakülte yönetimine bilgi verirler. Değerlendirme esnasında Jüriye yardımcı olurlar.   



b) Gözetmenler sınavla ilgili açıklamaları yapar, adaylara sorusunu verir ve sınavın düzenli işlemesini 

sağlar.  

c) Sınav kâğıtlarındaki isimler, sınav sonunda gözetmen öğretim elemanlarınca kontrol edilerek 

adayın gözü önünde, kimlik bilgileri görülemeyecek şekilde ve değerlendirme sonunda açılmak 

üzere yapıştırılır.  

4.2. Değerlendirme Jürisi   

a) Fakülte Özel Yetenek Giriş Sınav jürileri Birinci Aşama ve İkinci Aşama Seçme Sınavları 

jürilerinden oluşur.  

b) Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınavı jürileri, sınavdan bir hafta önce Fakülte yönetim Kurulunca 

belirlenir.  En az üç asil ve bir yedek öğretim üyesi/görevlisinden oluşur.  

Jüri üyeleri gerekli görüldüğü takdirde her iki sınavda da görevlendirilebilir.  

c) Bölüm başkanları aynı zamanda jüri başkanlığı görevini yürütür. Bölüm başkanlarının jüri üyesi 

olmaması durumunda ise jüri üyeleri kendi aralarında yaptıkları değerlendirme sonucunda jüri 

başkanını seçerler.  

d) Değerlendirme jüri üyeleri: sınavdan bir saat önce toplanarak sınav sorularını dekanlık makamında 

belirler.   

e) Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınav evrakları jüriler tarafından Giriş Sınavları Yürütme 

Komisyonu Başkanlığınca belirlenen yer ve programa uygun olarak değerlendirilir.   

f) Değerlendirmeler sınav kâğıtlarının ve çalışmalarının kimlik yerleri açılmadan sonuçlandırılır.  

g) Her bir jüri üyesinin adaylara verdiği 1. ve 2. aşama sınav puanları ve bu puanların ortalamasından 

elde edilen özel yetenek sınav puanını içeren ıslak imzalı jüri tutanakları, diğer sınav evraklarıyla 

birlikte tutanak karşılığında jüri başkanı tarafından Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu 

Başkanlığına teslim edilir.  

4.3. Sınav Aşamaları  I. Aşama Sınavı:  

a) Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi binasında (Turhal Kampüsü) 5 Kasım 2021 tarihinde 

saat 10.30’da başlayacaktır.    

b) I. aşama adayların gözlem ve plastik yetkinliklerini ölçmeye yönelik bir sınavdır. Sınav sorusu 

değerlendirme jürisi tarafından 1 Saat önceden belirlenir.  

II. Aşama Sınavı:  

a) Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi binasında (Turhal Kampüsü) 5 Kasım 2021 tarihinde 

saat 11.00’de başlayacaktır.   

b) II. aşama, adayların tasarım becerisinin, yorumlama ve imgelem gücünün, plastik yeterliğinin 

ölçüldüğü bir sınavdır. Sınav sorusu değerlendirme jürisi tarafından 1 Saat önceden belirlenir.  



4.4. Sınavın Değerlendirilmesi   

a) Sınav kâğıtları değerlendirilmek üzere, dekanlık makamınca değerlendirme jürisine tutanakla 

teslim edilir.  

b) Sınav değerlendirmeleri aynı gün saat 13.30 da Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi binasında 

yapılacaktır.   

c) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının her biri 100’er puan üzerinden değerlendirilir. Her iki sınavın 

ortalaması adayın özel yetenek sınavı puanını belirler. (ÖYSP: 100+100=200 / 2)  

d) Adayların başarılı sayılabilmesi için adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 50 ve üstü 

olmalıdır. 50 ve üstü alamayan adaylar sınavlardan başarısız sayılırlar ve ÖYSP değerlendirme 

listelerinde yer almazlar.  

e) Sınav komisyonu uygun gördüğü taktirde basın ve halk temsilcilerini gözlemci olarak 

değerlendirmeye alabilir.   

f) I. aşama sınavında adaylar gözlem, kompozisyon, yorumlama, form bilgisi gibi niteliklerini ölçen 

çizim çalışması yaptırılır. Bu aşamada adayların kompozisyon, oran, form, hareket bilgisi ve çizgi 

karakteri gibi nitelikleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.  

g) II. aşama sınavında adaylara tasarım, algılama, yorumlama becerileri ve imgelem güçlerini ölçen 

çizim çalışması yaptırılır. Bu aşamada adayların tasarım bilgileri, algılama ve gözlem becerileri, 

soruyu anlama ve yorumlama, kompozisyon, oran, form, çizgi karakteri gibi niteliklerle birlikte 

göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.  

h) Adayların aldıkları yerleştirme puanına göre asil öğrenci yedek öğrenci listeleri oluşur. Asıl 

listede son sırayı aynı puanla paylaşan adaylardan TYT puanı yüksek olan kesin kayıt hakkı 

kazanır. Yine eşitlik varsa yaşı küçük olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste için 

de aynı kural geçerlidir. Sınav bitiminde sonuçlar Jüri başkanınca Dekanlığa teslim edilir. 

Dekanlık sınav sonuçlarını ilan eder.   

ÖNEMLİ NOT: Sınavlardan aldıkları puanların ortalaması adayın Özel Yetenek Sınav  Puanını 

(ÖYSP) belirler.   

5-YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI  

(1) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP),  Birinci ve İkinci Aşama Seçme Sınavının Uygulama puanının 

toplamı olup 100+100=200/2 üzerinden hesaplanır.  

(2) Adayların ÖYSP’sine; Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve alan kodları ile uyuşması 

halinde bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan adaylara uygulanacak AOBP ek 

puanı, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili esaslar çerçevesinde hesaplanarak Yerleştirme Puanı (YP) elde 

edilir.  

(3) Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bölüme yerleştirilir. 

Sıralama esnasında bölüm kontenjanın iki katı aday yedek olarak belirlenir. (4) Bir önceki yıl ÖSYS’de 

TYT/YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş 



adayların AOBP’leri ile ilgili katsayılar, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili maddeye göre 

uygulanacaktır. 

 Puan hesaplama  

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) (TYT puanlarının en büyüğü)   

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.   

  

                  

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-YKS 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.  



Durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde Y-TYT puanları değerlendirmeye 

katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan)kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav 

sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.  

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında 

sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak 

isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS 

başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

6. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER  

6.1. Kesin Kayıt İşlemleri  

a) Kesin kayıtlar ilan edilen süreler içinde yapılır.  

b) Adaylar sadece bir bölüme kesin kayıt yaptırabilir.  

c) Asil listeden kayıtların sonrasında kontenjanın dolmaması halinde internet üzerinden yedek listeler 

ilan edilir.  

d) Yedek liste açıklanması durumunda adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere 

sıralanarak bölüme yerleştirilir.  

e) Yedek liste kayıt tarihleri süresinde kontenjanların dolmaması durumunda kayıt tarihini takip eden 

günün mesai saatleri içerisinde yedek listede yer alan adayların kayıt yaptırmak üzere başvuru 

dilekçeleri alınır. Aynı gün değerlendirilen dilekçeler doğrultusunda başvuran adaylar puan 

üstünlük sıralamasına göre kayıt yapma hakkı kazanır.  

f) Asıl listede son sırayı aynı puanla paylaşan adaylardan TYT puanı yüksek olan kesin kayıt hakkı 

kazanır. Yine eşitlik varsa yaşı küçük olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste için de 

aynı kural geçerlidir  

g) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.   

h) Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler.  

i) Boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.  

j) Başvuru koşullarına göre jüri kontenjan sayısı kadar yedek ilan etme hakkına sahiptir.  

k) Her bölümün kontenjanının %10’u engelli adaylara ayrılır. Engelleri adayların sınavları diğer 

adaylardan bağımsız olarak ayrı bir salonda ve kendine özgü koşullarda gerçekleştirilir. 

Sınavlardan 40 puan ve üzeri alan engelli adaylar başarılı sayılarak kayıt yapma hakkını elde eder.   

l) 40 puan ve üzeri alan engelli adaylar puan üstünlük esasına göre sıralanır. Sıralama sonucunda puan 

üstünlük esasına göre, ayrılan kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt yapma hakkını elde eder.  



m) Engelli aday başvurusu olmaması durumunda engelli adaylara ayrılan kontenjan diğer kontenjanla 

birleştirilir.  

6.2. Kesin kayıt için gerekli belgeler  

a) Adayın, mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı 

belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz).  

b) Nüfus cüzdanı ve fotokopisi  

c) 2 adet 4,5 x 6 cm ebatlarında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde ve önden çekilmiş; adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).  

d) 29 yaşını dolduran erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi.   

Önemli Not:  

Süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte başvuruda bulunmayan adayların kaydı yapılmaz ve bu adaylar 

herhangi bir hak iddia edemez.  

Sınav sonuçlarına itiraz mercii Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığıdır.  

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Tel: 0 (356) 252 16 19  


