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T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

RESİM BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ KONTENJANI: 30
1. ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
Bu sınava başvurabilmek için tüm adayların 2018-TYT'ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi
birinden en az 180 ve üzeri ham puan almış olmaları gerekmektedir. Engelli öğrenciler için
(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu vb.) engelli olduklarını
belgelemek kaydıyla TYT puanlarının herhangi birinden en az 100 ve üzeri ham puan almış olmaları
gerekmektedir. ÖSYM'nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen
veya başka üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler.
2. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Özel

Yetenek

Sınavı

başvuruları

13-31

Ağustos

2018

tarihleri

arasında

ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr adresinde başvuru formu sayfasından online olarak yapılacaktır.
Başvurulan başarıyla kaydedilen adaylara SMS ile Aday No ve Şifre bilgileri GÖNDERİLEClecektir. Aday
başvuruları onaylama işlemleri mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, mesai dışı ve tatil günlerinde
onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başvuru 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' da sona erecektir.
Başvurusu onaylanan adaylar; Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr
adresinde aday girişi sayfasından 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' dan sonra alabileceklerdir.
Adaylar sınav gününde Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Başvurusu onaylanan adaylar daha sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapmak isterlerse başvuru
tarihleri içerisinde iletişim numaralarından ilgili birime ulaşarak başvurularını güncelletebileceklerdir.
3. SINAV TARİHİ VE YERİ
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı 03 Eylül 2018 Pazartesi günü, saat 09.00'da Üniversitemiz
Merkezi Kafeteryasında yapılacaktır. Sınav günü yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçebilmek
için adayların sınav saatinden bir saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları önerilmektedir. İlan
edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.
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4. SINAV İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER
• Kurşun kalemler
• Silgi, kalemtıraş (veya maket bıçağı)
• iki adet kıskaç
• Sınav Giriş Belgesi
• 50 X 70 cm ebadında altlık
Adaylara sınavda kullanacakları kâğıtlar Fakültemiz tarafından mühürlü olarak verilecektir.
5. RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Sınavın Uygulanışı
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavında, öğrenci adaylarının algı derinliklerini, imgesel
dağarcıklarını, gözlem yeteneklerini, sanatsal kabiliyetlerini ve yaratıcılıklarını ölçmeye yönelik iki ayrı
uygulama yaptırılacaktır. Uygulamaların içerikleri sınav sabahı belirlenecek olup, o sürede adaylara
duyurulacaktır. Adaylara her iki uygulama için birer saatten toplam iki saat süre verilecektir. İki
uygulama arasında on dakikalık bir ara verilecektir. Fakültemiz tarafından dağıtılan kâğıtların dışında
kâğıt kullanılmayacaktır. Adaylar kendilerine verilen kâğıtların yırtılması veya hasar görmesi halinde
yedek kâğıt kullanılabileceklerdir. Sınav kağıtlarına yazılan isimler okunaklı bir biçimde yazıldıktan
sonra sınav yürütücüleri tarafından kontrol edilerek yapıştırılacak ve değerlendirme bitiminden önce
açılmayacaktır.
5.2. Sınavın Değerlendirilmesi
Sınav değerlendirmesi 03 Eylül 2018 Pazartesi günü, saat 13.30dan itibaren Üniversitemiz
Merkezi

Kafeteryasında

yapılacaktır.

Öğrencilerin

çalışmaları

jüri

tarafından

ortak

bir

değerlendirmeye tabi tutulur ve tek bir not verilir. Asıl listede 30. sırayı aynı puanla paylaşan birden
fazla aday bulunursa, 2018-TYT puanı yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanır. Yine eşitlik olması
durumunda yaşı küçük olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste için de aynı işlem
uygulanır. Sınav sonuçları üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir.

RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVINDAN 50 ve ÜZERİ PUAN ALAMAYAN
ADAYLAR YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMEZLER.
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T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

HEYKEL BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ KONTENJANI: 15
1. ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
Bu sınava başvurabilmek için tüm adayların 2018-TYT'ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi
birinden en az 180 ve üzeri ham puan almış olmaları gerekmektedir. Engelli öğrenciler için
(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu vb.) engelli olduklarını
belgelemek kaydıyla TYT puanlarının herhangi birinden en az 100 ve üzeri ham puan almış olmaları
gerekmektedir. ÖSYM'nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen
veya başka üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler.
2. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Özel

Yetenek

Sınavı

başvuruları

13-31

Ağustos

2018

tarihleri

arasında

ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr adresinde başvuru formu sayfasından online olarak yapılacaktır.
Başvuruları başarıyla kaydedilen adaylara SMS ile Aday No ve Şifre bilgileri verilecektir. Aday
başvuruları onaylama işlemleri mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, mesai dışı ve tatil günlerinde
onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başvuru 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' da sona erecektir.
Başvurusu onaylanan adaylar; Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr
adresinde aday girişi sayfasından 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' dan sonra alabileceklerdir.
Adaylar sınav gününde Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Başvurusu onaylanan adaylar daha sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapmak isterlerse başvuru
tarihleri içerisinde iletişim numaralarından ilgili birime ulaşarak başvurularını güncelletebileceklerdir.
3. SINAV TARİHİ VE YERİ
Heykel Bölümü Özel Yetenek Sınavı 05 Eylül 2018 Çarşamba günü, saat 09.00'da
Üniversitemiz Merkezi Kafeteryasında yapılacaktır. Sınav günü yaşanabilecek olası problemlerin
önüne geçebilmek için adayların sınav saatinden bir saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları
önerilmektedir. İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını
kaybederler.
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4. SINAV İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER
• Kurşun kalemler
• Silgi, kalemtıraş (veya maket bıçağı)
• İki adet kıskaç
• Sınav Giriş Belgesi
• 50 X 70cm ebadında altlık
Adaylara sınavda kullanacakları kâğıtlar Fakültemiz tarafından mühürlü olarak verilecektir.
5. HEYKEL BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Sınavın Uygulanışı
Heykel Bölümü Özel Yetenek Sınavında, öğrenci adaylarının algı derinliklerini, imgesel
dağarcıklarını, gözlem yeteneklerini, sanatsal kabiliyetlerini ve yaratıcılıklarını ölçmeye yönelik iki ayrı
uygulama yaptırılacaktır. Uygulamaların içerikleri sınav sabahı belirlenecek olup, o sürede adaylara
duyurulacaktır. Adaylara her iki uygulama için birer saatten toplam iki saat süre verilecektir. İki
uygulama arasında on dakikalık bir ara verilecektir. Fakültemiz tarafından dağıtılan kâğıtların dışında
kâğıt kullanılmayacaktır. Adaylar kendilerine verilen kâğıtların yırtılması veya hasar görmesi halinde
yedek kâğıt kullanılabileceklerdir. Sınav kâğıtlarına yazılan isimler okunaklı bir biçimde yazıldıktan
sonra sınav yürütücüleri tarafından kontrol edilerek yapıştırılacak ve değerlendirme bitiminden önce
açılmayacaktır.
5.2. Sınavın Değerlendirilmesi
Sınav değerlendirmesi 05 Eylül 2018 Çarşamba günü. saat 13.30 dan itibaren Üniversitemiz
Merkezi

Kafeteryasında

yapılacaktır.

Öğrencilerin

çalışmaları

jüri

tarafından

ortak

bir

değerlendirmeye tabi tutulur ve tek bir not verilir. Asıl listede 15. sırayı aynı puanla paylaşan birden
fazla aday bulunursa, 2018-TYT puanı yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanır. Yine eşitlik olması
durumunda yaşı küçük olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste için de aynı işlem
uygulanır. Sınav sonuçları üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir.

HEYKEL BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVINDAN 50 ve ÜZERİ PUAN ALAMAYAN
ADAYLAR YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMEZLER.
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T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

GRAFİK BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ KONTENJANI: 30
1. ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
Bu sınava başvurabilmek için tüm adayların 2018-TYT'ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi
birinden en az 180 ve üzeri ham puan almış olmaları gerekmektedir. Engelli öğrenciler için
(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu vb.) engelli olduklarını
belgelemek kaydıyla TYT puanlarının herhangi birinden en az 100 ve üzeri ham puan almış olmaları
gerekmektedir. ÖSYM'nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen
veya başka üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler.
2. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Özel

Yetenek

Sınavı

başvuruları

13-31

Ağustos

2018

tarihleri

arasında

ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr adresinde başvuru formu sayfasından online olarak yapılacaktır.
Başvuruları başarıyla kaydedilen adaylara SMS ile Aday No ve Şifre bilgileri verilecektir. Aday
başvuruları onaylama işlemleri mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, mesai dışı ve tatil günlerinde
onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başvuru 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' da sona erecektir.
Başvurusu onaylanan adaylar; Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr
adresinde aday girişi sayfasından 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' dan sonra alabileceklerdir.
Adaylar sınav gününde Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Başvurusu onaylanan adaylar daha sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapmak isterlerse başvuru
tarihleri içerisinde iletişim numaralarından ilgili birime ulaşarak başvurularını güncelletebileceklerdir.

3. SINAV TARİHİ VE YERİ
Grafik Bölümü Özel Yetenek Sınavı 04 Eylül 2018 Salı günü, saat 09.00'da Üniversitemiz
Merkezi Kafeteryasında yapılacaktır. Sınav günü yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçebilmek
için adayların sınav saatinden bir saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları önerilmektedir, ilan
edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.
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4. SINAV İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN MALZEMELER
• Kurşun kalemler
• Silgi, kalemtıraş (veya maket bıçağı)
• İki adet kıskaç
• Sınav Giriş Belgesi
• 50 X 70 cm ebadında altlık
Adaylara sınavda kullanacakları kâğıtlar Fakültemiz tarafından mühürlü olarak verilecektir.
5. GRAFİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Sınavın Uygulanışı
Grafik Bölümü Özel Yetenek Sınavında, öğrenci adaylarının algı derinliklerini, imgesel
dağarcıklarını, gözlem yeteneklerini, sanatsal kabiliyetlerini ve yaratıcılıklarını ölçmeye yönelik iki ayrı
uygulama yaptırılacaktır. Uygulamaların içerikleri sınav sabahı belirlenecek olup, o sürede adaylara
duyurulacaktır. Adaylara her iki uygulama için birer saatten toplam iki saat süre verilecektir. İki
uygulama arasında on dakikalık bir ara verilecektir. Fakültemiz tarafından dağıtılan kâğıtların dışında
kâğıt kullanılmayacaktır. Adaylar kendilerine verilen kâğıtların yırtılması veya hasar görmesi halinde
yedek kâğıt kullanılabileceklerdir. Sınav kağıtlarına yazılan isimler okunaklı bir biçimde yazıldıktan
sonra sınav yürütücüleri tarafından kontrol edilerek yapıştırılacak ve değerlendirme bitiminden önce
açılmayacaktır.
5.2. Sınavın Değerlendirilmesi
Sınav değerlendirmesi 04 Eylül 2018 Salı günü, saat 13.30 dan itibaren Üniversitemiz Merkezi
Kafeteryada yapılacaktır. Öğrencilerin çalışmaları jüri tarafından ortak bir değerlendirmeye tabi
tutulur ve tek bir not verilir. Asıl listede 30. sırayı aynı puanla paylaşan birden fazla aday bulunursa,
2018-TYT puanı yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanır. Yine eşitlik olması durumunda yaşı küçük
olan aday kesin kayıt hakkına sahip olur. Yedek liste için de aynı işlem uygulanır. Sınav sonuçları
üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir.

GRAFİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVINDAN 50 ve ÜZERİ PUAN ALAMAYAN
ADAYLAR YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMEZLER.
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T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

MÜZİK BÖLÜMÜ
MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
ÖĞRENCİ KONTENJANI: 10
1. ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
Bu sınava başvurabilmek için tüm adayların 2018-TYT'ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi
birinden en az 180 ve üzeri ham puan almış olmaları gerekmektedir. Engelli öğrenciler için
(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu vb.) engelli olduklarını
belgelemek kaydıyla TYT puanlarının herhangi birinden en az 100 ve üzeri ham puan almış olmaları
gerekmektedir. ÖSYM'nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen
veya başka üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler.
2. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Özel

Yetenek

Sınavı

başvuruları

13-31

Ağustos

2018

tarihleri

arasında

ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr adresinde başvuru formu sayfasından online olarak yapılacaktır.
Başvuruları başarıyla kaydedilen adaylara SMS ile Aday No ve Şifre bilgileri verilecektir. Aday
başvuruları onaylama işlemleri mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, mesai dışı ve tatil günlerinde
onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başvuru 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' da sona erecektir.
Başvurusu onaylanan adaylar; Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr
adresinde aday girişi sayfasından 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' dan sonra alabileceklerdir.
Adaylar sınav gününde Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Başvurusu onaylanan adaylar daha sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapmak isterlerse başvuru
tarihleri içerisinde iletişim numaralarından ilgili birime ulaşarak başvurularını güncelletebileceklerdir.

3. SINAV TARİHİ VE YERİ
Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı 03 Eylül 2018 Pazartesi , saat 09.00 da
Fakültemiz Ekrem Zeki Ün Dinleti Salonu'nda iki aşamalı olarak yapılacaktır.
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3.1. MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI
Birinci aşamada yer alan Müzik Teknolojisi Test Sınavı 03 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00’da
Fakültemiz Ekrem Zeki Ün Dinleti Salonu'nda yapılacaktır. Test sınavı 25 sorudan oluşmakta ve test
sınavının süresi 30 dakikadır. Adayların yukarıda belirtilen gün ve saatte sınavdan yarım saat önce
sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınava girerken Sınav Giriş Belgesi ve özel
kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. İlan edilen gün ve saatlerde mazereti nedeniyle olsa
bile sınava girmeyen aday sınav hakkını kaybeder. Sınavın birinci aşamasından alınan puanın %50' si
ÖYSP hesaplanmasında kullanılacaktır. Birinci asama sonuçları üniversitemiz internet sitesinden ilan
edilir.

BİRİNCİ AŞAMA SINAVINDAN 50 ve ÜZERİ PUAN ALAMAYAN ADAYLAR
İKİNCİ AŞAMA SINAVINA GİRME HAKKINI KAYBEDERLER.
3.2. MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI İKİNCİ AŞAMA SINAVI
ikinci aşama sınavı 03 Eylül 2018 Pazartesi, saat 11.00'de Fakültemiz Ekrem Zeki Ün Dinleti
Salonu'nda başlayacaktır. Adaylar; İkinci Asama Sınavı

Listesi'nde yer alan sıraya göre sınava

alınacaklardır, yukarıda belirtilen sınav gün ve saatlerinde sınavdan 1 saat önce sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir, sınava girerken Sınav Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesini yanlarında
bulunduracaklardır, ilan edilen gün ve saatlerde mazereti nedeniyle olsa bile sınava girmeyen aday
sınav hakkını kaybeder. Başvuru sayısı fazla olduğu takdirde sınav süresi jüri kararıyla uzatılabilir.
İŞİTME YETENEĞİ (Toplam 36 Puan)
•

İki Ses Duyma (12 Puan): Adaylardan; piyano ile çalınan iki sesli armonik aralığın seslerini,
pestten tize doğru ayrı ayrı tekrar etmesi istenir. Bu aşamada adaylara 4 adet iki sesli armonik
aralık sorulacak ve her biri 3 puan üzerinden değerlendirilecektir.

•

Üç Ses Duyma (16 Puan): Adaylardan; piyano ile çalınan üç sesli akorun seslerini, pestten tize
doğru ayrı ayrı tekrar etmesi istenir. Bu aşamada adaylara 4 adet üç sesli akor sorulacak ve
her biri 4 puan üzerinden değerlendirilecektir.

•

Dört Ses Duyma (8 Puan): Adaylardan; piyano ile çalınan dört sesli akorun seslerini, pestten
tize doğru ayrı ayrı tekrar etmesi istenir. Bu aşamada adaylara 2 adet dört sesli akor sorulacak
ve her biri 4 puan üzerinden değerlendirilecektir.
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EZGİSEL VE TARTIMSAL HAFIZA YETENEĞİ (Toplam 24 Puan)
•

Ezgisel Hafıza (16 Puan): Dört ölçüden oluşan ezgi, piyano ile bir kez çalındıktan sonra
adaydan tekrar etmesi istenir. Her ölçü 4 puan olarak değerlendirilecektir. Bu aşamada adaya
sorulacak olan ezginin her ölçüsü ayrı değerlendirildiğinden, ölçü içinde yapılacak bir hata
aynı ölçüyü puan açısından geçersiz kılacaktır.

•

Tartımsal Hafıza (8 Puan): Dört ölçüden oluşan tartım kalıbı, bir kez çalındıktan sonra
adaydan tekrar etmesi istenir. Her ölçü 2 puan olarak değerlendirilecektir. Bu aşamada adaya
sorulacak olan tartım kalıbının her ölçüsü ayrı değerlendirildiğinden, ölçü içinde yapılacak bir
hata aynı ölçüyü puan açısından geçersiz kılacaktır.
ÇALGIYI KULLANABİLME BECERİSİ (5 Puan)

•

Adaydan, hazırladığı bir çalgı eserini seslendirmesi istenir. Vurmalı ve elektronik çalgılar
sınavda kullanılmaz. Adaylar çalgılarını sınav salonuna akortlu olarak kendileri getirirler.
Piyano çalacak adaylar için sınav salonunda piyano bulunmaktadır. Bu aşamada aday;
seslendirdiği eserin güçlük düzeyi, müzikalitesi ve çalma tekniği açısından değerlendirilir.
SESİNİ KULLANABİLME BECERİSİ (5 Puan)

•

Adaydan, hazırladığı bir sözlü eseri seslendirmesi istenir. Bu aşamada aday;ses sağlığı, ses
rengi, ses genişliği, seslendirdiği eserin tartımının ve ezgisinin doğruluğu açısından
değerlendirilir.
MÜZİK TEKNOLOJİSİ İŞİTME BECERİSİ (30 Puan)

•

Adaydan, Müzik Teknolojisine yönelik işitme becerisini ölçen 5 (beş) adet soruya cevap
vermesi beklenir. Her bir soru 6 (altı) puan üzerinden değerlendirilecektir. Çeşitli ses kayıtları
dinletilerek, adaylardan kayıtlar içindeki müzik teknolojisi konularına ilişkin değişkenleri
belirlemesi ve değerlendirmesi istenir.

İKİNCİ AŞAMA SINAVINDAN 50 ve ÜZERİ PUAN ALAMAYAN ADAYLAR
YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMEZLER.
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4. MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı'nın ikinci Aşamasında adayın; "İşitme
Yeteneği, Ezgisel ve Tartımsal Hafıza Yeteneği, Çalgıyı Kullanabilme Becerisi, Sesini Kullanabilme
Becerisi, Müzik Teknolojisi İşitme Becerisi" puanlarının toplamının %50' si ve birinci aşamada alınan
puanın %50' si toplanarak "Özel Yetenek Sınav Puanı"nı (ÖYSP) belirler.
2018- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kriterlere göre
oluşan Yerleştirme puanı esas alınarak Asıl ve Yedek listeler oluşturulur. Asıl listede 10. sırayı aynı
puanla paylaşan adaylardan 2018-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 işlem uygulanır. Sınav
sonuçları üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir.
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T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

MÜZİK BÖLÜMÜ
MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
ÖĞRENCİ KONTENJANI: 20
1. ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
Bu sınava başvurabilmek için tüm adayların 2018-TYT'ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi
birinden en az 180 ve üzeri ham puan almış olmaları gerekmektedir. Engelli öğrenciler için
(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu vb.) engelli olduklarını
belgelemek kaydıyla TYT puanlarının herhangi birinden en az 100 ve üzeri ham puan almış olmaları
gerekmektedir. ÖSYM'nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumlarına yerleştirilen
veya başka üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler.
2. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Özel

Yetenek

Sınavı

başvuruları

13-31

Ağustos

2018

tarihleri

arasında

ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr adresinde başvuru formu sayfasından online olarak yapılacaktır.
Başvuruları başarıyla kaydedilen adaylara SMS ile Aday No ve Şifre bilgileri verilecektir. Aday
başvuruları onaylama işlemleri mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, mesai dışı ve tatil günlerinde
onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başvuru 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' da sona erecektir.
Başvurusu onaylanan adaylar; Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü ozelyetenek.cumhuriyet.edu.tr
adresinde aday girişi sayfasından 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00' dan sonra alabileceklerdir.
Adaylar sınav gününde Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Başvurusu onaylanan adaylar daha sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapmak isterlerse başvuru
tarihleri içerisinde iletişim numaralarından ilgili birime ulaşarak başvurularını güncelletebileceklerdir.
3. SINAV TARİHİ VE YERİ
Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı 04 Eylül 2018 Salı günü, saat 09.00'da
Fakültemiz Ekrem Zeki Ün Dinleti Salonu'nda başlayacaktır. Yukarıda belirtilen sınav gün ve
saatlerinde sınavdan 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir, sınava girerken
Sınav Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. İlan edilen gün ve saatlerde
mazereti nedeniyle olsa bile sınava girmeyen aday sınav hakkını kaybeder. Başvuru sayısı faz.la
olduğu takdirde sınav süresi jüri kararıyla uzatılabilir.
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4. MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI
İŞİTME YETENEĞİ (Toplam 40 Puan)
•

İki Ses Duyma (16 Puan): Adaylardan; piyano ile çalman iki sesli armonik aralığın seslerini,
pestten tize doğru ayrı ayrı tekrar etmesi istenir. Bu aşamada adaylara 4 adet iki sesli armonik
aralık sorulacak ve her biri 4 puan üzerinden değerlendirilecektir.

•

Üç Ses Duyma (16 Puan): Adaylardan; piyano ile çalınan üç sesli akorun seslerini, pestten tize
doğru ayrı ayrı tekrar etmesi istenir. Bu aşamada adaylara 4 adet üç sesli akor sorulacak ve
her biri 4 puan üzerinden değerlendirilecektir.

•

Dört Ses Duyma (8 Puan): Adaylardan; piyano ile çalınan dört sesli akorun seslerini, pestten
tize doğru ayrı ayrı tekrar etmesi istenir. Bu aşamada adaylara 2 adet dört sesli akor sorulacak
ve her biri 4 puan üzerinden değerlendirilecektir.
EZGİSEL VE TARTIMSAL HAFIZA YETENEĞİ (Toplam 30 Puan)

•

Ezgisel Hafıza (20 Puan): Dört ölçüden oluşan ezgi, piyano ile bir kez çalındıktan sonra
adaydan tekrar etmesi istenir. Her ölçü 5 puan olarak değerlendirilecektir. Bu aşamada adaya
sorulacak olan ezginin her ölçüsü ayrı değerlendirildiğinden, ölçü içinde yapılacak bir hata
aynı ölçüyü puan açısından geçersiz kılacaktır.

•

Tartımsal Hafıza (10 Puan): Dört ölçüden oluşan tartım kalıbı, bir kez çalındıktan sonra
adaydan tekrar etmesi istenir. Her ölçü 2,5 puan olarak değerlendirilecektir. Bu aşamada
adaya sorulacak olan tartım kalıbının her ölçüsü ayrı değerlendirildiğinden, ölçü içinde
yapılacak bir hata aynı ölçüyü puan açısından geçersiz kılacaktır.
ÇALGIYI KULLANABİLME BECERİSİ (5 Puan)

•

Adaydan, hazırladığı bir çalgı eserini seslendirmesi istenir. Vurmalı ve elektronik çalgılar
sınavda kullanılmaz. Adaylar çalgılarını sınav salonuna akortlu olarak kendileri getirirler.
Piyano çalacak adaylar için sınav salonunda piyano bulunmaktadır. Bu aşamada aday;
seslendirdiği eserin güçlük düzeyi, müzikalitesi ve çalma tekniği açısından değerlendirilir.
ÇALGI DEŞİFRE BECERİSİ (10 Puan)

•

Adaydan, hazırladığı çalgıya yönelik olarak belirlenmiş iki ölçüden oluşan deşifre eseri, doğru
sesler ve doğru tartımlarla ilk görüşte icra etmesi beklenir. Her ölçü 5 (beş) puan üzerinden
değerlendirilecektir.
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SESİNİ KULLANABİLME BECERİSİ (5 Puan)
•

Adaydan, hazırladığı bir sözlü eseri seslendirmesi istenir. Bu aşamada aday; ses sağlığı, ses
rengi, ses genişliği, seslendirdiği eserin tartımının ve ezgisinin doğruluğu açısından
değerlendirilir.
VOKAL DEŞİFRE BECERİSİ (10 Puan)

•

Adaydan, iki ölçüden oluşan ezgiyi doğru sesler ve doğru tartımlarla herhangi bir çalgıdan
yardım almadan ilk görüşte okuması beklenir. Adaya verilmiş olan ezginin başlangıç sesi
piyano ile seslendirilecektir. Her ölçü 5 (beş) puan üzerinden değerlendirilecektir.

MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVINDAN
50 ve ÜZERİ PUAN ALAMAYAN ADAYLAR YERLEŞTİRME PUANI
HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMEZLER.

5. MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Adayın; "İşitme Yeteneği, Ezgisel ve Tartımsal Hafıza Yeteneği, Çalgı Deşifre Becerisi, Çalgıyı
Kullanabilme Becerisi, Vokal Deşifre Becerisi, Sesini Kullanabilme Becerisi" puanlarının toplamı "Özel
Yetenek Sınav Puam"m (ÖYSP) belirler. 50 ve üzerinde puan alamayan adaylar Yerleştirme Puanı
hesaplamasına dahil edilmez ve kesin kayıt hakkını kaybederler.
2018- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kriterlere göre
oluşan Yerleştirme puanı esas alınarak Asıl ve Yedek listeler oluşturulur. Asıl listede 20. sırayı aynı
puanla paylaşan adaylardan 2018-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 işlem uygulanır. Sınav
sonuçları üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir.
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BÖLÜMLERE BAŞVURAN ADAYLARIN YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMALARI

Fakültemiz bölümlerine başvuran adayların yerleştirme puanı hesaplamaları; 2018 Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda
belirtilen "ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ" maddesinde açıklandığı gibi yapılacaktır.

TÜM BÖLÜMLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
•

Sınav Giriş Belgesini ve özel kimlik belgesini göstermeyen aday sınava alınmayacaktır.

•

Şu anda okuduğunuz bu kılavuzla, kurallar ve diğer bilgiler size aktarılmış sayılmaktadır.

•

Sınav zamanına kadar Özel Yetenek Sınavı şartları ile ilgili değişiklik yapma hakkı Rektörlük
Makamı oluru ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına aittir.

•

Sınav sonuçları üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ilan yoluyla
tebliğ edilmiş sayılır.

FAKÜLTEMİZE YAPILACAK KESİN KAYITLARLA İLGİLİ BİLGİLER
•

Asıl listedeki adayların kayıtları 13 EYLÜL 2018 Perşembe günü 09.00-16.00 saatleri arasında
yapılacaktır.

•

Yedek listedeki adayların kesin kayıt işlemleri:
Yedek listedeki adaylar kesin kayıt işlemleri için 14 Eylül 2018 Cuma günü 09.00-12.00

saatleri arasında Fakülte Dekanlığına şahsen dilekçe ile başvuru yaparlar. Dilekçe ile başvuru yapan
yedek listedeki adayların kesin kayıtları ise aynı gün 13.00-16.00 saatleri arasında yedeklik
sıralamasına göre yapılır.
•

Kayıt sildirenlerin yerine yedek listedeki adaylardan 08 Ekim 2018 Pazartesi gününe kadar
yedeklik sıralamasına göre kayıt yaptırılabilir.

•

işlemler öğrenci adayı tarafından şahsen yapılacaktır.

•

Asıl listedeki adaylar, belirtilen gün ve saatte kayıt yaptırmamaları halinde, kayıt haklarını
kaybedeceklerdir.
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KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Kesin kayıt haklarını kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına başvuracaklardır.
•

Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Diploma ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı.

•

2018-ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

•

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Kontrol edilip aslı iade edilecektir.)

•

Erkek adaylardan, yapılacak incelemelerden sonra gerek duyulduğunda askerlik şubesinden
alınacak, bir fakülte ya da yüksekokula kayıt yaptırmasında askerlikçe bir sakınca olmadığını
gösterir belgenin aslı istenecektir.

•

12 adet 4,5 x 6 cm vesikalık fotoğraf (Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar yazıcısı çıktısı ve
fotokopi kabul edilmez.)
KAYIT ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

•

Kayıt için istenilen tüm belgelerin aslı gereklidir.

•

Posta ve e-posta ile kayıt yapılmaz.

•

Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

•

Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar bir hak iddia edemezler.

•

Hukuki yönden öğrencilik hakları kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kazanılır.
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