— GENEL BİLGİLER
Fakültemiz 1993 yılında kurulmuş olup Resim, Heykel, Müzik, Seramik ve Cam Tasarımı, Görsel İletişim
Tasarımı olmak üzere beş bölüme ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile bu yıl 115 öğrenci alacaktır. Öğrenci
kontenjanı, özel yetenek sınavının şartları ve sınav tarihleri bu kılavuzda yer almakta olup, sınav
duyurusu gerekli mecralarda yapılmıştır.
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerine bu sene öğrenci alınmayacak
olup 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında bu bölümlere öğrenci alınması planlanmaktadır.
Öğrenci alınacak bölümler, bölümlerin anasanat dalları ve kontenjanlar 5. sayfada yer almaktadır.
Fakütlemizin bölümleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki linkleri takip edebilirsiniz.

BÖLÜMLERİMİZ
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.
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HEYKEL BÖLÜMÜ

Heykel Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.
MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

2

RESİM BÖLÜMÜ

Resim Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

SERAMİK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

3

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.
(Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almayacaktır,
öğrenci alımları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için planlanmaktadır.)

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜMÜ

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.
(Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almayacaktır,
öğrenci alımları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için planlanmaktadır.)
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— ERÜ GSF 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL
YETENEK SINAV KILAVUZU
BÖLÜM

PROGRAM

KONTENJAN

Görsel İletişim Tasarımı

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

20

Heykel

Heykel Anasanat Dalı

15

Müzik Anasanat Dalı

25

Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı

15

Resim

Resim Anasanat Dalı

25

Seramik ve Cam Tasarımı

Seramik Anasanat Dalı

15

Müzik

TANIMLAR
Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP): Adayların orta öğretim başarı puanlarının mezun oldukları lise
türüne göre belirlenmiş puandır.
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP): Adayların Özel yetenek sınavları sonunda aldıkları puandır.
Sınav Jürisi: Adayların sınavlarını yapmak üzere GSF Dekanlığı tarafından belirlenen ve öğretim
elemanlarından oluşturulan jüridir.
Sınav Yürütme Kurulu: Fakülte Dekanlığı başkanlığında sınavları yürütmek üzere kurulmuş olan
kuruldur.
Anasanat Dalı (ASD): Programın adını ifade eder.
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SINAV TAKVİMİ
BÖLÜM

PROGRAM

Görsel İletişim Tasarımı

Grafik Tasarımı ASD

Heykel

Heykel ASD

Müzik
Resim

Müzik ASD
Geleneksel Türk Müziği ASD

BAŞVURU

SINAV

05-09 Eylül 2022

13-14 Eylül 2022*

Resim ASD

Seramik ve Cam Tasarımı Seramik ASD
* Sınava gireceğiniz tarih için lütfen Fakülte Web Sitesi'ni takip edin.

BAŞVURU KOȘULLARI ve ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvurular http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresi ile elektronik ortamda yapılacak, şahsen
ve posta ile başvuru geçersizdir ve işleme alınmayacaktır.
2. Belgeler http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresine yüklenecektir.
3. Elektronik işlemin online onaylanması ile oluşacak “Başvuru Belgesi” çıktısının alınması gereklidir.
4. Başvurular 05-09 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
5. T.C. Vatandaşı olmak.
6. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
7. 2022 TYT'den en az 140 puan almış olmak.
Önemli Not 1: 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel
yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da Dönüştürülmüş
Puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Aksi taktirde 2021TYT puanlarını kullanamayacaklardır.
Önemli Not 2: ÖSYM’nin yayınlamış olduğu 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda
belirtildiği üzere: 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)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar durumlarını, ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel
yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
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8. Başvurularda aday en az 1 en çok 4 tercih yapabilecektir. Aday tercih sıralamaları yerleştirmede
önem arz etmektedir. Yapılan tercih sıralaması aday sorumluluğundadır.
9. Elektronik işlemin çevrim içi onaylanması ile sistemin oluşturacağı Başvuru Belgesinin çıktısının
aday tarafından alınması gereklidir.
10. Başvurular yalnızca belirtilen tarih aralığında yapılacaktır.
11. Adayların Özel Yetenek Sınavı'na gelirken aşağıdaki evrakları yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bu evrakların tamamı yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
- Başvuru Belgesi
(Elektronik işlemin onaylamasından sonra çıktısı alınan belge)
- Fotoğraflı Kimlik Belgesi
(Yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport kabul edilir.)
- Engelli Sağlık Kurulu Raporu
(Yalnızca engelli adaylar getirecektir.)
Önemli Not: Adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgilerde herhangi bir hata veya eksiklik
görüldüğü taktirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
SONUÇLARIN İLAN TARİHİ

16 Eylül 2022

İLAN YERİ

GSF Dekanlık Binası ve Web Sitesi

KESİN KAYIT TARİHİ VE YERİ

19-20 Eylül 2022 (Kayıtlar online olacaktır)

YEDEK KAYIT TARİHİ VE YERİ

21-22 Eylül 2022 (Kayıtlar online olacaktır)

EK YERLEŞTİRME SINAVI HAKKINDA NOT: Yedek öğrenci kayıtları bittikten sonra bölümlerimiz
için ayrılan kontenjanların dolmaması haricinde bir ek yerleştirme sınavı yapılacaktır. Bu sınavın
başvuru, yapılma ve kayıt tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ek Yerleştirme Sınavı için lütfen
fakülte web sitesini takip edin.
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— RESİM, HEYKEL, SERAMİK, GRAFİK TASARIMI
ANASANAT DALLARI ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ
Sınavlar Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü salonlarında yapılacaktır.
Desen ve İmgesel Tasarım Sınavları ilan edilen tarihler arasında sabah saat 09.00‘da başlatılarak her iki
sınav tek oturumda yapılacaktır (*). Adaylar sabah 08.30’dan itibaren daha önceden belirlenmiş olan
salon ve sıra numaralarına göre sınav salonlarına alınmaya başlanacaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınacak, daha sonra gelen adaylar
ise sınava alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde adayların sınav salonlarını
terk etmelerine izin verilmeyecektir.

SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ
a) Sınav esnasında adayların kullanacakları 50x70 cm boyutlarındaki resim kağıtları ve altlıklar ilgili
görevliler tarafından adaylara dağıtılacaktır.
b) Adaylar Özel Yetenek Sınavı'na gelirken yanlarında maske, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kıskaç
veya mandal ve ıslak mendil bulunduracaktır.

SINAVLARIN YAPILMASI
Sınav başladığında adaylar kendilerine verilecek olan kağıtların üzerine ad, soyadlarını ve aday
numaralarını yazacaktır (Sınav görevlileri, sınav esnasında adayların sınav kağıtları üzerindeki kimlik
bilgilerini kapatacak şekilde barkod etiket yapıştıracaktır).

8

Sabah Oturumu- Kurgu Desen Sınavı
1. Seans
Başlama
: 09:00
Bitiş
: 09:30
Mola
: 09:30 - 09:35
2. Seans
Başlama
Bitiş
Mola

: 09:35
: 10:05
: 10:05 - 10:10

3. Seans
Başlama
Bitiş

: 10:10
: 10:40

Sabah Oturumu- İmgesel Tasarım Sınavı
Tek Seans
Başlama
: 11:00
Bitiş
: 13:00

Kurgu Desen Sınavı:
a) Kurgu Desen Sınavında adayın, mekân içinde model ve nesne arasındaki ilişkiyi kompozisyon
ilkeleriyle kâğıt üzerinde kara kalem tekniği ile çözümlemesi beklenir.
b) Sınav çizim süresi 90 dakikadır. Sınav esnasında modelin dinlenmesi için 2 defa (5’er dakikalık) mola
verilecektir. Sınav toplam 100 dakika sürecektir. Adayların 5’er dakikalık molalarda yerlerinden
kalkmaları ve sınav salonunu terk etmelerine izin verilmez.
c) Kurgu Desen ve İmgesel Tasarım sınavları arasındaki mola dışında adayların yerlerinden kalkması,
konuşması, birbirinden bir şeyler istemesi gibi davranışlara izin verilmeyecektir. Kurgu Desen ve
İmgesel Tasarım sınavı arasındaki molada adaylar tuvalete gidebilir. Diğer sınav salonlarına giremez
ve bina dışına çıkamaz.
İmgesel Tasarım Sınavı:
a) İmgesel Tasarım Sınavı, Kurgu Desen Sınavı’nı takiben yapılacaktır.
b) İmgesel Tasarım Sınavında adaylar kendilerine verilecek bir konuyu resim kâğıdı üzerine çizecektir.
İmgesel Tasarım Sınavında adayın kâğıt üzerinde yağlı pastel boya kullanarak üç boyutlu mekân
oluşturma, yaratıcı ve eleştirel kurgu ile çizim yoluyla görsel düşünme becerileri ölçülecektir. Aynı
zamanda adayların kompozisyon oluşturma ve renkten faydalanma becerilerini gösterecekleri
çalışmaları, uygulamaya dayalı problem çözme, analitik ve sentetik düşünme yollarını kullanma
ölçütlerine göre değerlendirilecektir.
c) Bu çalışma için adaylara 120 dakika süre verilecektir.
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d) Sınav Yürütme Kurulu'nun onayı ile yaptırılması istenilen çalışmanın özelliğine göre Sınav Jürisi sınav
süresinde kısmî değişiklik yapabilir. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.
Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
Sınavda görevliler dahil, salonda sigara içilmeyecek ve cep telefonu, çağrı cihazı vb. araçlarla sınava
girilmeyecektir. Kendisinin veya bir başkasının çiziminin fotoğrafını çektiği veya videosunu kaydettiği
tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Adayların reklam içeren kıyafet ve çeşitli objelerle
sınava girmesi yasaktır.
(*) Sınav oturumları başvuru sayısına göre belirlenecektir. İlk oturum 13 Eylül 2022 tarihinde 09:00'da

başlayacaktır. Bir öğrencinin hangi oturumda sınava gireceği başvurular tamamlanınca belirlenecektir.
Şayet başvuru sayısı birden fazla oturumu gerektirirse oturumlar ve öğrenci listeleri fakülte web
sitesinde yayınlanacaktır. Herhangi bir duyurunun yapılmaması sınavın tek oturumda gerçekleşeceği
anlamına gelmektedir. Bu durumda 13 Eylül 2022 günü 08:30'da fakültemizde hazır olunuz.
Öğleden Sonra Oturumu- Kurgu Desen
Sınavı
1. Seans
Başlama
: 14:30
Bitiş
: 15:00
Mola
: 15:00 - 15:05
2. Seans
Başlama
Bitiş
Mola

: 15:05
: 15:35
: 15:35 - 15:40

3. Seans
Başlama
Bitiş

: 15:40
: 16:10

Öğleden Sonra Oturumu- İmgesel Tasarım
Sınavı
Tek Seans
Başlama
: 16:30
Bitiş
: 18:30

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Kurgu Desen Sınavı: Kompozisyon, oranlar, hareket, çizgi karakterleri gibi nitelikler göz önüne
alınarak desenler değerlendirilir. Kurgu Desen Sınavı Puanı, Özel Yetenek Sınavı Puanına (ÖYSP) %60
oranında katkı yapar.
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b) İmgesel Tasarım Sınavı: Gözlem, kompozisyon, özgünlük, algılama, yorumlama, yaratıcılık, renkten
faydalanma, uygulamaya dayalı problem çözme, analitik ve sentetik düşünme yollarını kullanma gibi
nitelikler göz önüne alınarak imgesel tasarımlar değerlendirilir. İmgesel Tasarım Sınavı Puanı Özel
Yetenek Sınav Puanına (ÖYSP) %40 oranında katkı yapar.
KURGU DESEN

İMGESEL TASARIM

TOPLAM

%60

%40

%100

Özel Yetenek Sınavı Puanı (100 üzerinden Kurgu Desen puanının %60'ı ile yine 100 üzerinden İmgesel
Tasarım Puanının %40'ının toplamı) 39 puan ve aşağısında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.

PUAN HESAPLAMA
Yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
•
•
•

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

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 kaydolan
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)
(*) 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.
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ADAYLARIN YERLEŞTİRİLMESİ
Hesaplanan YP’ye göre adaylar sıraya konularak alınacak öğrenci sayısı kadar aday belirlenecektir.
Adaylar puan durumu ve tercihlerine göre Anasanat Dalları’na dağıtılacaktır. Sıralama sonundaki
adayların puanlarının eşit olması halinde TYT puanı yüksek olan tercih edilir. Herhangi bir Anasanat
Dalı’na yeterince başvuru bulunmadığı ve bu nedenle ilgili Anasanat Dalı’nın kontenjanı dolmadığı
taktirde jüri tercih sıralamasına bakarak gerekli kaydırmaları yapacaktır.
Asıl ve yedek adayların kayıt işlemleri sonunda Anasanat Dalları’ndaki kontenjanların dolmaması
halinde sınava giren adaylara yeniden tercih hakkı verilir. Kalan boş kontenjanlara başvuranlar
arasından, daha önce ilan edilmiş olan adayların almış olduğu YP’ye göre tercih ettikleri Anasanat
Dalları’na kayıtları yapılır.
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— MÜZİK BÖLÜMÜ SINAVLARI
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı ve Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı
olmak üzere iki programa öğrenci kabul etmektedir.

MÜZİK VE GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALLARI ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ
Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı 13-14 Eylül 2022 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü binasında yapılacaktır.
Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı tek aşamadan oluşmaktadır. Sınavlar görüntülü ve sesli olarak
kaydedilmektedir.
Sınav sabah saat 09:00'da başlayacaktır.
Adaylar sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde bulunacak ve sabah saat 09:00'dan itibaren görevliler
eşliğinde sınav salonuna ilan edilen Sınava Giriş Listesi’ne göre alınacaktır. Liste sonunda ismi
okunduğu halde sınava girmeyen adaylar sınava girme haklarını yitirecektir. Sınav salonunun önünde
bulunan son adayın sınava alınmasından sonra sınav bitirilmiş olacaktır. Sınavın bitiminden sonra gelen
adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınavda görevliler dahil, salonda sigara içilmeyecek ve cep telefonu, çağrı cihazı gibi araçlarla sınava
girilmeyecektir. Adayların reklam içeren kıyafet ve çeşitli objelerle sınava girmesi yasaktır.

SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ
Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı’na adaylar kendi çalgıları ile girecektir

SINAVLARIN YAPILMASINDA İZLENECEK YÖNTEM
Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı tek aşamadan oluşmaktadır. Bu sınavda adaylardan İşitme, Ses ve
Çalgı performansı becerilerini sergilemeleri istenmektedir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İŞİTME SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Müziksel İşitme Sınavı uygulamalı olarak yapılır (*).
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100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
• İki ses işitme

: 4 adet iki ses.

• Üç ses işitme

: 4 adet majör ve minör akorlardan oluşan üç ses.

• Dört ses işitme

: 2 adet dört ses.

• Ezgi işitme

: Biri tonal ve biri makamsal iki ezgi.

• Ritim işitme

: İki adet ritim kalıbı.

(*) Geleneksel Türk Müziği ASD ve Müzik ASD sınavlarının her ikisine de başvuran adaylar için işitme
sınavı bir kez ve ortak yapılır. Geleneksel Türk Müziği ASD için makamsal ezgi ud veya kanun
sazlarından biri ile verilir. 1. tercih olarak veya tek tercih olarak Geleneksel Türk Müziği ASD'na başvuran
adaylar için makamsal ezgi, kanun veya ud sazlarından biriyle verilir.
İki ses işitme

Üç ses işitme

Dört ses işitme

Ezgi işitme

Ritim işitme

Toplam

4 x 3p = 12 Puan

4 x 4p = 16 Puan

2 x 6p =12 Puan

40 Puan

20 Puan

100 Puan

İşitme Sınavı Özel Yetenek Sınavı Puanına %50 oranında katkı yapar ancak 100 puan üzerinden
değerlendirilen bu sınavdan en az 35 puan almak ön koşuldur. İşitme puanı 34 ve aşağısında olan
adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
Önemli Not: Geleneksel Türk Müziği ASD ve Müzik ASD Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) İşitme Sınavı
Puanının %50’si, Çalgı Performansı Sınavı Puanının %25’i, Ses Performansı Sınavının %25’i toplanarak
elde edilir. Adayların yerleştirme sıralamasına dahil edilebilmeleri için İşitme notunun en az 35, Özel
Yetenek Sınav Puanının en az 50 olması şarttır.

SES PERFORMANSI SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Bu sınavda adayın sesini kullanmaya ilişkin becerileri ölçülür. Ses Performansı Sınavı Özel Yetenek
Sınavı Puanı’na %25 oranında katkı yapar.
Sınav için hazırlanacak eser adaylar tarafından seçilecektir. Bu sınavda adayların ses özellikleri ve
belirlenen parçalar çerçevesinde seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülecektir. Adayların bu sınavda
Ses Performansı puanlanırken değerlendirmeye alınan ölçütler şunlardır:
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•
•
•
•
•

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,
Doğru ve Temiz Söyleme: Şarkının doğru ritimlerde ve temiz seslerle söylenmesi,
Konuşmada Anlaşılırlık: Seslendirilen şarkıda sözlerin açık ve anlaşılır olması,
Müziksel Duyarlılık: Seslendirilen şarkıda sesin duyarlı, etkili ve anlamına uygun
kullanılması.

ÇALGI PERFORMANSI SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Bu sınavda adayın çalgısını çalma özellikleri ve becerileri ölçülür. Çalgı Performansı Sınavı Özel Yetenek
Sınav Puanına %25 oranında katkı yapar.
Aday sınavda çalacağı çalgısını kendisi getirir. Adayların bu sınavda değerlendirilecek performans
kriterleri şunlardır:
•
•
•
•

Doğru ve Temiz Çalma: Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesi ile eserin doğru/
koparılmadan seslendirilmesi,
Teknik Düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği,
Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalınması,
Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi.

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI PUANININ HESAPLANMASI
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP); İşitme Sınavı Puanının %50’si, Çalgı Performansı Sınavı Puanının %25’i,
Ses Performansı Sınavının %25’i toplanarak elde edilir.

PUAN HESAPLAMA
Yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
•
•
•

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

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
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öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kaydolan
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)

(*) 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.

ADAYLARIN YERLEŞTİRİLMESİ
Bu puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanarak kazanan asil ve yedek adaylar tespit edilir. Son sırada
kazanan adayların puanlarının eşit olması halinde TYT puanı yüksek olan tercih edilir.
Önemli Not 1: Adayların yerleştirme sıralamasına dahil edilebilmeleri için İşitme notunun en az 35,
Özel Yetenek Sınav Puanının en az 50 olması şarttır.
Önemli Not 2: Müzik Bölümü, Müzik ASD ve Geleneksel Türk Müziği ASD programlarına asil ve yedek
öğrencilerin yerleştirilmesi tercih önceliği esas alınarak yapılacağından, adayların başvuru sırasında,
öncelikli tercih edecekleri anasanat dalını 1. sıraya yazmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not 3: Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olup kayıt yaptıran öğrencilerin çalgı
dağılımı, Müzik Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Buna yönelik ilk toplantı eğitim öğretim
döneminin ilk haftası gerçekleştirilecek olup, kayıt yaptıran öğrencilerin bu toplantıya katılmaları
zorunludur. Toplantının yapılacağı yer ve zaman Bölüm Başkanlığı tarafından duyurulacaktır. Buna
ilişkin duyuruların takip edilmesindeki sorumluluk öğrenciye aittir.

16

