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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR ve MİMARLIK FAKÜLTESİ 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 

Bu kılavuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinin ilgili 
bölümlerine Özel Yetenek Sınav Sistemi ile öğrenci alımı süreçlerinin yürütülmesi ve 
sonuçlandırılmasında izlenecek tüm esasları açıklamaktadır. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nin aşağıdaki tabloda 
belirtilen bölümlerine 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci 
alınacaktır.  

2021 TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 2022-2023 Eğitim 
öğretim yılı Yerleştirme kılavuzunun 1.3 maddesinde belirtilen hususlara göre ön kayıt başvurusu 
yapabilirler. 
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*ÖSYM’nin sınav sonuçlarını açıklama durumuna göre kayıt tarihlerinde değişiklik, sınav 
müracaatlarındaki yoğunluk ve benzeri durumlarda Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakültesi sınav tarihlerinde güncelleştirme yapma hakkına sahiptir. 
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1. ÖN KAYIT İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER 

1.1. T.C. vatandaşı olmak. 

1.2. Lise ve dengi okul mezunu olmak. 
 

1.3. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nin herhangi bir bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için 
adayların 2022 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanından en az 150 ve ÜZERİ 
PUAN almış olması gerekir. 

 

1.4. 2021 (TYT)’den 200 ve üzeri puan alıp 2022-YKS’YE GİRMEDEN BU PUANINI KULLANMAK 
İSTEYENLER için; 

 
2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 
2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir. Ancak bu adayların 2022-
YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca 
yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların 
dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. 

2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2022-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi 
ve bütün adayların 2022-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir: 

 
1. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak 

yüzdelik dilim değerleri* hesaplanacaktır. 2022-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların 
başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır. 

 
2. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 

2022-TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara 
dönüştürülecektir. Bu puan, “Dönüştürülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş 
Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2020-TYT sınav puanlarından daha 
yüksek veya daha düşük olabilecektir. 

 
3. Hem 2021-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2022-TYT sınav puanı 

bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2022-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır. 
 
4. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2022-TYT sınav puanı olmayan bir adayın 

Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2022-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır. 

 
5. Bütün adayların başarı sıraları, 2022-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir. 
 
* Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile 

çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır. 

1.5. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Grafik, Resim ve Seramik Bölümlerine öğrenci alımları 
için yapılacak ön kayıtlar, Üniversitemiz web sayfasından online olarak alınacaktır. 
(https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx)  

 

1.6. Ön kayıtlar 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olup, 29 Temmuz 2022 tarihinde saat 
24:00’da sona erecektir. 

https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
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1.7. Adaylar Mezuniyet Belgelerinin aslını sisteme yüklemek zorundadır. 

1.8. Adayların online ön kayıt başvuruları sırasında, sistemdeki müracaat formuna 4,5 x 6 (cm) 
ebadında son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş renkli 
vesikalık bir fotoğraf yüklemeleri gerekmektedir. Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kayıt durumunun kontrolü adayın kendi 
sorumluluğundadır. 

1.9. Adaylar; Grafik, Resim ve Seramik bölümlerinden sadece 2 farklı bölüme ön kayıt 
yaptırabileceklerdir. 

1.10. Adaylar, ön kayıtlarını yaparken beyanlarını doğru yapmak zorundadırlar. Ön kayıtlar 
esnasında doğru beyanda bulunmadığı anlaşılan adaylar için yasal işlem başlatılmakla birlikte, 
kesin kayıt hakları iptal edilecektir (Adayın tercih ettiği bölüme kaydı gerçekleşse bile doğru 
beyanda bulunmaması halinde, durumuna bakılmaksızın kaydı iptal edilir). 

1.11. Ön kayıt için herhangi bir başvuru ücreti bulunmamaktadır. 

2. ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI 

2.1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05 / 04 / 2017 tarihli ve 24304 sayılı yazısına göre: Özel 
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (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) durumlarını “engelli sağlık kurulu 
raporu” ile belgelemeleri kaydıyla 2022 yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 100 ve üzerinde olan 
adayların, başvurmaları halinde yetenek sınavına girmeksizin puan sıralamasına göre yerleştirilir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15/02/2018 tarihli ve 11624 sayılı yazısına göre özel 
yetenek sınavında engelli öğrenci kontenjanı şu şekilde düzenlenecektir: 

2.2. Engelli adaylar için, her bölüm için %10 engelli kontenjanı açılacaktır. Buna göre: 
 

ÖZEL YETENEK SINAVI ENGELLİ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

Grafik Resim Seramik 

5 4 2 

2.3. Özel yetenek sınavında başarılı olan ancak engelli öğrenci için ayrılan kontenjanlara 
yerleşemeyen adaylar engelli öğrenci yedek kayıt listesinde ilan edilecektir. 

2.4. İlgili bölümlere başvuran engelli öğrenci sayısının ayrılan kontenjandan fazla olması 
durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen engelli 
öğrenciler ÖSYS sınav hesaplaması ile yerleşen diğer adaylarla birlikte ÖSYS puanlaması dahil 
edilerek tekrar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
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2.5. İlgili bölümlerde engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde bu kontenjan ÖSYS 
hesaplaması ile yerleşen adayların kontenjanına eklenecektir. 

2.6. Engelli adaylar da mevcut kontenjana dâhil edilecektir. 

3. ENGELLİ ADAYLARIN ÖN KAYITLARI 

3.1. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Grafik, Resim ve Seramik Bölümlerine alınacak olan 
engelli adayların ön kayıtları, Üniversitemizin web sayfasından online olarak yapılacaktır. 
(https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx)  

 

3.2. Engelli adayların ön kayıt başvurularında, diğer adayların başvurularında istenen ve 1. 
maddede belirtilen belgeler dışında “Bir Üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden 
alacakları ve engellilik durumlarının yüzdelik oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporu” 
eklenecektir. Başvurularına sağlık kurulu raporu eklemeyen engelli adayların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 
 

4. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI 

13.02.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında alınan kararlar uyarınca, 2022- 2023 
Eğitim-Öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi 
koşulları esas alınarak aşağıdaki bölümlere “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesine www.erbakan.edu.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

 Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümleri tercih eden YABANCI 
ÖĞRENCİLER AYRICA ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEKLERDİR. 

 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümler ve öğrenci kontenjanları aşağıdaki gibidir.  
 

ÖZEL YETENEK SINAVI YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

Grafik Resim 

5 
2 

 
Adaylar istediği takdirde Yabancı Uyruklu Kontenjanı bulunan her iki bölümü de tercih edebilirler. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İlgili Bölümlerine alınacak olan Yabancı Uyruklu adayların ön 
kayıtlar, Üniversitemiz web sayfasından online olarak alınacaktır. 
(https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx)  

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adaylar Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesinde belirtilen genel koşulları yerine getirmeleri 
gerekmektedir. Koşulları yerine getiren öğrenciler NEÜYÖS sınavdan aldıkları puan sırasına göre 
yerleştirilecektir.  

https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
http://www.erbakan.edu.tr/
https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx
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Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvurulara dair, başvuru tarihlerine ve gerekli koşullara 
yönelik açıklamalar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanacaktır. 

5. ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILMASI 

Sınav Yürütme Komisyonu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyelerinden biri başkan olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır. Bu komisyon Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık Fakültesi için yapılacak özel yetenek sınavının yapılması için jüri üyelerinin 
oluşturulması, sınavın uygulanışı, değerlendirmesi, yönteminin ve hesaplama sisteminin 
belirlenmesi ve sınav kılavuzunun hazırlanması ile görevlidir. 
 
Yetenek Sınavı Jürileri: Yetenek Sınavı Jürisi, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından seçilecek 
öğretim üyelerinden oluşur. 
 
Özel Yetenek Sınav Tarihi ve Yeri: Özel Yetenek Sınavı, 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi atölye ve dersliklerinde 
yapılacaktır.  
 
(GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK YERLEŞKESİ, Sahibata Mahallesi, Abdülmümin Sokak, No:16, 
Meram/KONYA/TÜRKİYE) 
 

Özel Yetenek Sınavı; TYS (Temel Yetenek Sınavı) ve BS (Branş Sınavı) olmak üzere iki oturumdan 
oluşmakta olup1, sınav tamamlandıktan sonra her oturuma ait değerlendirme ayrı ayrı ve 100 puan 
üzerinden yapılır. Sınavı tek oturum olarak yapacak Bölümlerin değerlendirmesi 100 puan 
üzerinden yapılır. Adaylar her iki oturuma aynı salonda ve aynı oturma düzeninde katılacaktır. İki 
oturum arasında 15 dakika ara verilecektir. 
 
Birinci Oturum, TYS (Temel Yetenek Sınavı): TYS (Temel Yetenek Sınavı) 5.1. maddede belirtilen 
tablodaki tarih ve saatte yapılacaktır. Tüm bölümler için adaylara 35 x 50 cm resim kâğıdı ve resim 
altlığı verilecektir. Sınav süreleri 90 dakikadır. Adaylar; sınav esnasında ara vermeyeceklerdir. 1. 
Oturum sınavı esnasında adaylar modelden desen çizecekleri için yalnızca modelin dinlenebilmesi 
amacıyla 45. dakikada 5 dakika ara verilecektir. Mola süresi sınav süresine dahil değildir. Model 
kullanılmadan yapılacak olan desen sınavlarında sınav, kesintisiz 90 dakikadır. Adayların yanlarında 

kurşun kalem (HB, B, 2B, 3B, 4B vs.), silgi, kıskaç ve kalemtıraş getirmeleri gerekmektedir 
 
Birinci oturumda yapılacak olan sınavda adayların; anatomi, görsel algılama, görsel bellek, 
kompozisyon ve kurgulama yetenekleri değerlendirilir. Değerlendirme 100 (Yüz) puan üzerinden 
yapılır. Bu sınavda alınan puan (ÖYSP)’ye %50 oranında katkı sağlar.  

İkinci Oturum, BS (Branş Sınavı): 2. Oturum BS (Branş Sınavı) 5.1. maddede verilen tablodaki tarih ve 
saatte yapılacaktır. İkinci Oturum Branş Sınavı, bölümlere göre aşağıdaki şekilde yürütülecektir:  

Her bölüm için, sınav süresi 90 dakikadır. Adaylar, sınav esnasında ara vermeyeceklerdir. Grafik ve 
Resim Bölümü için uygulanacak olan sınavda, alanla ilgili imgesel çalışma yaptırılacaktır. Bu sınav 
için aday öğrencilere 35 x 50 cm. resim kâğıdı ve resim altlığı verilecektir. Seramik Bölümleri için 
uygulanacak sınavda alanla ilgili yüzey tasarımı yaptırılacaktır. Bu sınav için adaylara 35 x 50 cm. 

                                                      
1
 Grafik, Resim ve Seramik Bölümleri için farklı sınav uygulanabilir. Bölümler isteğe bağlı olarak Özel Yetenek Sınavını tek oturum olarak 

yapabilir. Bu husustaki son karar bölüm kurullarına aittir. 
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resim kâğıdı verilecektir. Adayların yanlarında kurşun kalem (HB, B, 2B, 3B, 4B vs.), silgi, kıskaç, 
kalemtıraş getirmeleri gerekmektedir. 
 
İkinci Oturumda; Bölümlerin eğitim-öğretim programları doğrultusunda adayların alana yönelik 
yeterliklerinin ölçüldüğü uygulamalı bir sınav olup Bölümler tarafından yapılır. Değerlendirme 100 
(Yüz) puan üzerinden yapılır. Bu sınavda alınan puan (ÖYSP)’ye %50 oranında katkı sağlar. 

5.1. Özel Yetenek Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

BÖLÜMLER Grafik Resim Seramik 

GÜN 03 - 04 AĞUTOS 2022 

SAAT 08:30 12:30 16:30 

 
*Başvuru yoğunluğuna göre sınav gün ve saatlerinde değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler fakülte web sayfasında 02 Ağustos 

2022, saat 17:00’a kadar ilan edilecektir. 
* Grafik, Resim ve Seramik bölümlerini tercih eden adaylar oturumlardan sadece 2’sine girebileceklerdir. 

6. ADAYLARIN SINAVA GELİRKEN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR 

Aday öğrenciler sınava gelirken özel kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi 
dolmamış pasaport) ve sınav giriş belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Sınav giriş 
belgesini ve özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan aday sınava alınmayacaktır. 
 
Adayların sınav günü sınavın başlangıç saatinden en az bir saat önce sınavın uygulanacağı binaya 
gelmeleri gerekmektedir. 
 
Adayların aşağıdaki malzemeleri mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir: 
2H, HB, B, 2B, 3B, 4B vs. resim kalemi, normal silgi, hamur silgi, kalemtıraş, bant veya kâğıt 
kıskacı getirmeleri gerekmektedir. 
 
Adayların sınava girecekleri salonları, 02 Ağustos 2022 tarihinde, mesai saatleri içerisinde fakülte 
web sayfasında (www.erbakan.edu.tr/guzelsanatlar) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi girişinde ilan edilecektir. Adaylar, sınavın başlama saatinden önce 
sınav salonlarını mutlaka öğrenmelidirler. 
 
Adaylar sınavlara resim kâğıdı, resim altlığı, kesici alet, çizim çantası, proje tüpü (karton rulo), 
büyük boy sırt ve el çantası ile giremezler. Gerekli mühürlü resim kâğıtları ve resim altlığı Fakülte 
idaresi tarafından sınav esnasında verilecektir.  
 
Sınav başlangıcından sonraki ilk 15 dakikadan sonra gelen adaylar kesinlikle sınava 
alınmayacaklardır. 

7. SINAV ESNASINDA ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

http://www.erbakan.edu.tr/guzelsanatlar
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Sınav esnasında aşağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayanların 
sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

- Sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde adaylar sınav salonunu terk edemezler. 
 

- Adaylar salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar, adaylar oturtuldukları yeri 
değiştiremezler, yerlerinden ayrılamazlar ve salonda bulunan diğer adayların sınav kâğıtlarına 
bakamazlar. 

- Sınav salonunda su dışında herhangi bir şey içmek ve yemek yasaktır. 
 

- Her ne gerekçe ile olursa olsun, sınav ortamını huzursuz edici davranışlarda bulunan adaylar 
güvenlik görevlileri vasıtasıyla sınav binasından çıkartılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler 
yapılacaktır. 
 

- Adaylar, sınav esnasında verilecek olan resim kâğıtlarının sağ üst köşesine okunaklı olarak aday 
numaralarını, ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını yazdıktan sonra imza atacaklar. Salon 
başkanı aday numaralarını, ad ve soyadların doğru yazılıp yazılmadığını kontrol edecek, sınav 
kâğıtlarının bu kısmını yapıştırma işlemini ise sınavın esnasında yapacaktır. Öğrenciler bu işleme 
refakat etmelidirler. Mühürlü olan resim kâğıdının bu kısmı; sınava giren tüm adayların sınav 
kâğıtları Özel Yetenek Sınav Jürisi tarafından değerlendirilip tutanakla imza altına alınacak, sınav 
kağıtlar hiç kimse tarafından açılmayacaktır. 
 

- Adaylar sınav salonlarına girerken yanlarında cep telefonu, çağrı cihazı, kesici, delici, patlayıcı 
silahlar, çizim çantası, büyük boy sırt, el çantası vs. bulunduramazlar. Bu ve benzeri araç ve 
gereçlerle sınava gelen aday, sınav salonuna alınmayacaktır. 

 
8. SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI VE BELİRLENMESİ 

Sınav Jürisi: Sınav Yürütme Komisyonu tarafından Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 
Bölümlerinin Öğretim Üyelerinden oluşturulacaktır. Sınav Jürisi sınavların başlamasından 30 dakika 
önce Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığında sınav sorularının hazırlanması ve seçimi 
için toplantı yapacaklardır. 
 
Sınav Jüri Üyelerinden birinin veya Sınav Yürütme Komisyon Başkanının herhangi bir nedenle 
toplantıya gelmemesi durumunda, Fakülte Dekanı gelen üyelerin de görüşünü alarak gelmeyen 
kişinin yerine uygun birini atama yetkisine sahiptir. 
 

9. SINAV KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sınav kâğıtları, Sınav Yürütme Komisyonu ve Sınav Jürisi tarafından teslim alındıktan sonra, Sınav 
Jürisi her iki oturuma ait sınav kâğıtlarını 100’er puan üzerinden değerlendirecektir. Kâğıtların 
kapalı olan bölümleri kesinlikle açılmayacaktır.  

10.  SINAV SONUCUNA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına itiraz, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Özel Yetenek Sınavı İtiraz 
Komisyonuna ya da doğrudan Fakülte Dekanlığına konu ile ilgili hazırlanmış bir dilekçe ile yapılır. 
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Sınavlara itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü Saat 14.00’a kadar yapılabilir.  
 
İtiraz Komisyonu, sınavda sadece maddi hata yapılıp yapılmadığını denetler. İtirazlara dair 
sonuçlar, fakülte web sayfasından ilan edilir. 
 

11. YERLEŞTİRME 
 

Yerleştirmede Kullanılacak Puanlar ve Tanımlar 
 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 
toplamı alınacaktır. 
 

• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 
• Ortaöğretim Başarı Puanı 
• 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

 
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 = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 
 
 b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: 
 
   YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 
 
2021-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. 

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 
yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına 
başvurmak isteyenlerin 2021-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. 

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 
kontenjan sayısı kadar aday tercih ettikleri bölüme yerleşmiş olacaktır. 
 

Yerleştirme Puanlarının eşitliği durumunda, ÖYSP’si yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

12. KESİN ve YEDEK KAYITLAR 

Yerleştirme Puanlarına (YP) göre kontenjana giren asil adayların kayıtları 2022 ÖSYM Tercih 
Kılavuzu yayınlandıktan sonra ayrıca ilan edilecektir. 
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Aday kesin kaydını şahsen yaptıracaktır. 
 

Adayın ismi, kesin kayıt hakkı kazandığı bölümün listesinde yer alırken, diğer bölümlerin yedek 
listelerinde de bulunabilir. Bu durumda aday, kazandığı bölüme kesin kayıt yaptırmayıp, yedek 
listesindeki bölümlerin kayıt sırasını bekleme şansını kullanabilir.  
 

Kontenjanlarda açık olduğu takdirde yedek listeden kayıt yapılacaktır. Yedek kayıt için ilan edilecek 
tarihten itibaren açık kontenjan sayısı kadar yedek aday sırayla fakülte web sitesinden ilan 
edilecektir.  
 

Yedekten sırası gelen adaylardan kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Yedek 
ilanlarını web sitesinden takip etmek adayın kendi sorumluluğundadır. 
 

Fakültenin bölümler için ilan edilen kontenjanları, doldurma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

13. KESİN KAYIT YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Kesin Kayıt için gerekli belgeler, kazanan adayların listesi ilan edildiğinde ayrıca bildirilecektir. 

14. GENEL HATIRLATMALAR / UYARILAR 

Üniversite ve Fakülte internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Üniversite 
tarafından yetenek sınavları ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere 
ilişkin bilgiler, Fakülte internet sayfasından duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Fakülte internet 
sayfasını (www.erbakan.edu.tr/guzelsanatlar) sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir. 

Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge ile başvuran adaylar, tercih ettikleri bölümlere yerleşmiş olsalar 
bile, başvuruları iptal edilecektir. 

Uygun formatta fotoğraf ile yapılmayan başvurular iptal edilecektir. 

Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bu kılavuzda belirtilen 
hususlarda önceden belirterek değişiklik yapma hakkını saklı tutar 

http://www.erbakan.edu.tr/guzelsanatlar

