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1. ÖNEMLİ TARİHLER 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Özel Yetenek 

Sınavına ilişkin önemli tarihler aşağıda verilmiştir. 

Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler 

Başvuru Tarihi: 02-12 Ağustos 2021 (Başvurular online olacaktır. Tatil günleri 

başvuru yapılabilir.) 

Sınava Girecek Aday Listesinin İlan Edilmesi: 13 Ağustos 2021 

Başvuru Yeri: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İnternet adresi; 

http://egitim.giresun.edu.tr 

Başvuru Formu Web Adresi :  

http://app.giresun.edu.tr/egitimgsbasvuru.aspx 

Sınav Giriş Belgesi Web Adres : 

http://app.giresun.edu.tr/egitimgssinavaday.aspx 

Yetenek Sınavı Tarihi : 17 Ağustos 2021 

Başlama Saati  : 10:00 

Sonuçların İlanı  : 19 Ağustos 2021 

Kayıt Tarihi :Kesin kayıt işlemeleri 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Klavuzunda belirlenen esaslara göre, belirlenen tarihler arasında ve bizzat 

öğrenci tarafından verilecek belgeler ile Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca 

yapılır. Kesin kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanlar için 2021 özel yetenek klavuzunda yer 

alan esaslara göre belirlenen gün ve saatler arasında (Asil liste kayıtlarının bittiği mesai 

saatinden sonra web sayfasında ilan edilecek) 2021 yılı Özel Yetenek Sınavları sonuçları 

yedek listesinden ilan edilen sıraya göre yerleştirme yapılacaktır.  

 

2.  KONTENJAN 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği 

Ana Bilim Dalına özel yetenek sınavıyla alınacak öğrenci kontenjanları, 2021 Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) üniversite kontenjan listesinde yayınlanacaktır.  

 

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

3.1. Başvuru Koşulları 

3.1.1. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı 

başvurularında bu yıl için ÖSYM Başkanlığı tarafından belirtilen kriterlere 

istinaden adayların, 2021-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 

http://egitim.giresun.edu.tr/
http://app.giresun.edu.tr/egitimgsbasvuru.aspx
http://app.giresun.edu.tr/egitimgssinavaday.aspx
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öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT'de en düşük 

800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 

3.1.2. 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. 

Ayrıca Ölçme-Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın 04.03.2019 

tarih ve E.5683 sayılı yazısı 13.03.2019 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme 

Kurulu toplantısında incelenmiş ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan 

programlarda TYT Puanının 2 (iki) yıl geçerli olduğuna ve ilgili yıl için 

ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen puanın kullanılmasına karar 

verilmiştir.  

3.1.3. Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan, herhangi bir 

yükseköğretim kurumunda öğrenim gören ya da görmekte olan, herhangi bir 

yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu 

sınava başvurabilirler. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin 

cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru yapamazlar. 

3.1.4. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını 

belgeledikleri takdirde başvuru yapabilirler. 

3.1.5. Başvuru için herhangi bir ücret talebinde bulunulmaz. 

 

3.2. Özel Koşullar 

3.2.1. Öğretmenlik yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli 

bulunmamak. 

3.2.2. Ses Özelliği: Özel yetenek sınavının yapılacağı program, öğretmen yetiştiren 

program olduğu için, bu alana başvuruda bulunan adaylarda sürekli ve kalıcı 

ses bozukluğu veya ses kısıklığı bulunmamalıdır. 

3.2.3. Konuşma Özelliği: Adayın sağlıklı öğrenim görmesini ve öğretmen olarak 

yetişmesini engelleyici konuşma bozuklukları (anlamlı derecede kekemelik 

vb.) bulunmamalıdır. 

3.2.4. Alanın özelliği gereği işitme engelliler Müzik Öğretmenliği Programına 

başvuramaz.  
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3.2.5. 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. Adayların, 2021-YKS’de özel yetenek 

sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için 

Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları 

gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). 

Engelli adaylardan da (bedensel engelli, görme 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)) 

Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız 

yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) ve 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 değerlendirilecektir.  

 

3.3. Başvurunun Yapılması 

3.3.1. Başvurular http://app.giresun.edu.tr/egitimgsbasvuru.aspx adresinden 

elektronik ortamda yapılacaktır. 

3.3.2. “Başvuru Formu” eksiksiz ve hatasız olarak doldurulacak ve aday tarafından 

onaylanacaktır. Sisteme girilen bilgilerden adaylar birinci derecede 

sorumludur.  

3.3.3. Başvuru formu doldurulduktan sonra ÖSYM başkanlığı tarafından bu yıl için 

dönüştürülen 2020 veya 2021-TYT (Temel Yeterlik Testi) Sınav Sonuç 

Belgesi ve 2020 veya 2021-YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Sınav 

Sonuç Belgesi ile son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf Ek dosya halinde 

sisteme yüklenecek ve onaya gönderilecektir.  

3.3.4. Başvurular kontrol edildikten sonra kurumumuz tarafından onaylanacak ve 

sistem Sınava Giriş Belgesi düzenlemesine açılacaktır. 

http://app.giresun.edu.tr/egitimgsbasvuru.aspx
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3.3.5. Adaylar sınava girerken “Sınava Giriş Belgesi”nin bir kopyasını görevlilere 

teslim etmek, diğer kopyasını ise sınav süresince yanında bulundurmak 

zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar, sınava alınmayacaktır. 

3.3.6. Bilgi ve belgelerde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, 

adayın sınavı iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

 

 

4. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ 

4.1. Özel Yetenek Sınavı, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer 

alan ilgili hükümlere ve Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca 

belirlenen esaslara göre yapılacaktır. 

4.2. Özel Yetenek Sınavlarının gerçekleştirilmesi ve değerlendirme işlemleri, 2021 YKS 

Kılavuzundaki Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca görevlendirilecek komisyonlar 

ve diğer elemanlarca yapılacak ve Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yürütülecektir. 

4.3. Asil ve yedek aday listeleri, Sınav Üst Komisyonun onayından sonra ilan edilir.  

4.4. Sınava gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir 

hak iddia edemez ve talepte bulunamaz. 

4.5. Sınav sonuçlarına İtirazlar;  asil ve yedek aday listelerin ilan edildiği günü takip eden 

ilk mesai gününde saat 17:00’a kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığına dilekçeyle şahsen 

yapılacaktır (ilgili banka hesabına (Giresun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun Şubesindeki 46580579-5002 nolu hesap) iki 

yüz (200.00) TL yatırıldığına dair banka dekontunun ibraz edilmesi zorunludur). 

Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz. İtiraz ile ilgili 

yatırılan ücretler iade edilmez. Adaylar sadece kendi puanlarına itiraz edebilirler. 

Başka bir adayın puanına itiraz etme hakları yoktur. 

4.6. Adayın eksik veya yanlış belge ve bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz 

sayılacak, geriye dönük elde ettiği tüm hakları iptal edilecektir. 

4.7. Başvuru yapan aday, Özel Yetenek Sınav Kılavuzundaki tüm hükümleri kabul etmiş 

sayılır. 

 

5. MÜZİK EĞİTİMİ ÖZEL YETENEK SINAV UYGULAMALARI 

5.1. Sınavlar, Eğitim Fakültesi Dekanlığınca önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde 

yapılır. İlan edilen sınav saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu hallerde sınavın 
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başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Adaylar belirtilen 

salonlarda ve belirtilen saatte sınava girmek zorundadırlar. 

5.2. Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı 17 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır. 

Sınav yerleriyle ilgili bilgiler Eğitim Fakültesi duyuru panolarında ve web 

sayfasından ilan edilecektir.  

5.3. Adayların, sınav başlama saatinden en az 30 dakika önce, yanlarında getirmeleri 

gerekli belgelerle birlikte sınavın yapılacağı binanın önünde hazır bulunmaları 

gereklidir. 

5.4. Adayların hangi salonlarda sınava gireceği, sınav saatinden bir süre önce, Eğitim 

Fakültesi duyuru panolarından ya da internetten ilan edilecektir. 

5.5. Adaylar sınav salonlarına kimlik kontrolleri yapılarak alınırlar. Sınav sırasında 

uyulması gereken kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılacaktır. Bu kurallara 

uymayanlar, sınavın disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların 

sınavları iptal edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

5.6. Sınavda Gereken Belgeler 

Adaylar sınava gelirken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar, 

aksi takdirde sınava alınmayacaklardır. 

1. 1. İki nüsha 2020 veya 2021 TYT ile 2020 veya 2021 YKS sonuç belgesi.  

2. T.C. Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya Pasaport (Öğrenci Kimliği, Ehliyet, 

Kurum Kimliği vb. kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir). 

3. 2021 Özel Yetenek Sınavı “Sınava Giriş Belgesi”. 

4. Piyano haricinde çalgı çalacak olan adaylar, çalgılarını kendileri getireceklerdir. 

 

 

6. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVINDA 

UYULACAK GENEL KURALLAR 

6.1. Adaylar sınava gelirken yanlarında, 2021 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesini ve 

T.C. Nüfus Cüzdanını veya süresi geçerli pasaportunu (Öğrenci Kimliği, Ehliyet, 

Kurum Kimliği vb. kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir) bulundurmak ve 

istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava 

alınmayacaktır. 

6.2. Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacak. 

6.3. Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Özel 

yetenek sınavı süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyenlerin, 
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kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik 

bilgileri Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

6.4. Sınav işleyişine ve üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler 

hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

 

 

 

7. MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAV UYGULAMASI VE 

PUANININ (ÖYSP) HESAPLANMASI 

 

Özel Yetenek Sınavı üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Müziksel İşitme Sınavı, 

Müziksel Söyleme Sınavı, Müziksel Çalma Sınavıdır.  

 

Özel yetenek sınavının bölümlerinin ağırlıkları Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1. Müzik Özel Yetenek Sınavı’nda Ölçülecek Bölümler ve Yüzdeleri 

 

Müziksel İşitme (Yineleme) Müziksel Söyleme  Müziksel Çalma  Toplam 

% 35 % 35 % 30 100 

 

Müziksel İşitme (Yineleme): 

Adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar ve sınavları sözlü ve uygulamalı olarak 

yapılacaktır. Bu sınavda aşağıdaki alt boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir. 

İki Ses İşitme; Üç adet iki ses, 

Üç Ses İşitme; 4 adet üç ses 

Dört Ses İşitme; 2 adet dört ses 

Ezgi İşitme; Bir adet tonal, bir adet makamsal olmak üzere iki ezgi. Her bir ezgi 4 

ölçüden oluşur. 

Ritim İşitme; 4 ölçülük iki ritim cümlesi. 

 

Müziksel işitme sınavının alt boyutlarına ait puanlama Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Müziksel İşitme Sınavında Ölçülecek Alt Boyutlar ve Puanlar 

 

İki Ses İşitme Üç Ses İşitme Dört Ses İşitme Ezgi İşitme Ritim İşitme Toplam Puan 



9 
 

      

3x2=6 4x3=12 2x5=10 8 ölçü x6 =48 4 ölçü x6 =24 100 

      

 

2. Müziksel Söyleme Sınavı: 

Bu sınavda adayların, ses özellikleri ile belirlenen parçalar çerçevesinde, seslerini 

kullanabilme yetenekleri ölçülecektir. 

Müziksel Söyleme Sınavında tüm adaylar ilk olarak İstiklal Marşı'nı söyleyeceklerdir. 

Adaylar İstiklal Marşı dışında, hazırladıkları bir eseri daha seslendireceklerdir. Adayların 

bu sınavda göstereceği başarının ölçülmesinde 

a) Seslerinin özellikleri,  

b) Seslendirmiş oldukları eserlerin doğru, temiz söylenmesi ve yorumlanması, 

olmak üzere iki kriter dikkate alınacaktır.  

 

a) Adayların Ses Özelliklerinin Değerlendirilmesi  

 

Sağlıklı Sese Sahip Olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz 

özelliklerin bulunmaması. 

Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği: Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel 

bir ses rengine sahip olunması. 

Konuşma: Komisyon tarafından verilecek bir metnin okutulması yoluyla adayda 

konuşma bozukluğu bulunup bulunmadığının belirlenmesi. 

 

Ses özelliklerine ilişkin puanlama Tablo 3’de yer almaktadır. 

 

 

Tablo 3. Sesin Yapısı ve Özelliklerine Ait Puanlama 

Sağlıklı Sese Sahip 

Olma 

Sesin Tınısı, Gürlüğü, Konuşma Toplam 

ve Genişliği   

15 15 10 40 

 

b) Eserlerin Doğru, Temiz Söylenilmesi ve Yorumlanmasının Değerlendirilmesi  

Doğru ve Temiz Söyleme: Şarkının doğru ritimlerde ve temiz seslerle söylenmesi. 
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Yorumlama: Seslendirilecek şarkıda sesin duyarlı ve etkili kullanılması. 

Seslendirilecek eserlere ait puanlama Tablo 4’te görülmektedir. 

 

Tablo 4. Seslendirilecek Eserlere Ait Puanlama 

Boyutlar Doğru ve Temiz Söyleme Yorumlama Toplam Genel Toplam 

İstiklal Marşı 15 15 30  

60 Eser 15 15 30 

Adayın Müziksel Söyleme Sınavında alacağı toplam puan, Tablo 3 ve Tablo 4’te almış 

olduğu puanların toplamıdır. 

 

 

3. Müziksel Çalma Sınavı: 

Bu sınavda adayın müziksel çalma becerileri ölçülür. Adaylar kendi belirleyip hazırlamış 

oldukları bir eser ya da etüdü seslendireceklerdir. 

Müziksel Çalma Sınavının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde 

bulundurulacak olup puanlama Tablo 5’de görülmektedir. 

 

Doğru ve Temiz Çalma: İcra sırasında çalgıdan doğru ve temiz ses elde edilmesi, 

entonasyon ve zamanlama becerileri değerlendirilecektir. 

Teknik Düzey: İcradaki teknik becerilerin düzeyi ve uygulanması değerlendirilecektir. 

Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı, etkili ses elde edilmesi ve eserin müzikal çalınması 

değerlendirilecektir. 

Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir. 

 

Tablo 5. Müziksel Çalma Becerilerine Ait Puanlama 

Boyutlar 
Doğru ve Temiz 

Çalma 

Teknik 

Düzey 

Müziksel 

Yorum 

Eserin 

Düzeyi 

Genel 

Toplam 

Eser 30 30 20 20 100 

 

Özel yetenek sınavı puanı (ÖYSP), adayın Müziksel İşitme, Müziksel Söyleme ve 

Müziksel Çalma bölümlerinden almış olduğu puanların ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenir. 

 



11 
 

8. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YERLEŞTİRME PUANININ (YP) 

HESAPLANMASI 

ÖYSP'si 70 puandan az olan adaylar başarısız sayılır. ÖYSP'si en az 70 puan olan adaylar 

için 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtilen “Özel Yetenek 

Sınavı ile Seçme Yöntemi” maddesinde belirtilen yöntemle Yerleştirme Puanı (YP) 

hesaplanır. Yapılan bu hesaplamalardan sonra adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en 

yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı 

kazanmış olacaktır. Diğerleri ise yedek aday olarak ilan edilecektir. Asil aday listesinde olup 

da süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listeden yerleştirme 

yapılacaktır. Özel yetenek sınav sonuçları, Eğitim Fakültesinin duyuru panolarında ve internet 

sayfasında ilan edilecektir. 

 

9. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL ÖZEL YETENEK SINAVINDA 

YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUAN FORMÜLÜ 

9.1. Özel Yetenek yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından yayımlanan 

“2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda” belirtilen esaslar 

içerisinde yapılacaktır. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplaması için aşağıdaki üç 

puanın belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.  

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  

b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)  

c) 2020 veya 2021-TYT Puanı (TYT-P)  

Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması: 

TYT         : Temel Yeterlilik Testi  

ÖYSP      :  Özel Yetenek Sınav Puanı  

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı  

OBP        : Ortaöğretim Başarı Puanı  

YP           : Yerleştirme Puanı  

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP-SP) 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. 
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ÖYSP Puanı Dağılımının Ortalaması =
ÖYSP′lerin  Toplamı

Aday Sayısı
 

ÖYSP Puanı Dağılımının Standart Sapması =
√

ÖYSP′lerin
Karelerinin
Toplamı

−
ÖYSP′lerin Toplamının Karesi

Aday Sayısı

Aday Sayısı − 1
 

 

9.2. 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. 

ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP − SP) = 10 ×

[
 
 
 
 
 

Adayın

ÖYSP
Puanı

−
ÖYSP Puanı
Dağılımının
Ortalaması

ÖYSP Puanı Dağılımının
Standart Sapması

]
 
 
 
 
 

+ 50 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

9.3. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanacaktır.  

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibariyle 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×ÖYSP-SP) + (0,11×OBP) + (0,22×TYT-P) formülleri uygulanır. 

 

10. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

10.1. Kesin kayıt işlemleri 2021 - YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirlenen esaslara göre, belirlenen tarihler arasında Giresun 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yapılır.  
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10.2. Kesin kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanlar için 2021 yılı Özel Yetenek 

Sınav sonuçları yedek listesinden ilan edilen sıraya göre kayıt için çağrı yapılacaktır.  

10.3. Yerleştirme Puanlarının eşitliği durumunda, 2020 TYT puanı yüksek olan 

adaya öncelik tanınır. TYT puanlarının eşitliği durumunda ise, Orta Öğretim Başarı 

Puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik tanınır. 

10.4. Yerleştirme Puanları hesaplanmış ancak kesin kayıt hakkı kazanamamış olan 

adaylar, yedek liste halinde, Üniversitemizin internet sayfasında ilan edilir. Bu yedek 

listede yer alan adaylar, başarı puanlarının sırası gözetilerek kesin kayıt hakkı 

kazanabilirler. Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 

10.5. Kesin kayıt için gerekli belgeler:     

1- YKS 2020 veya 2021 Sonuç Belgesi, 

2- Nüfus Cüzdanı, 

3- Ortaöğretim  Diploması Aslı, 

4- Vesikalık Fotoğraf (2 adet) (Son 6 Ay içinde ve yüz hatları kolaylıkla 

tanınabilecek  şekilde   çekilmiş olmalıdır). 

Sınavda Başarılar Dileriz… 

 


