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20.05.2020 TARİH VE 2020/16/6 SAYILI SENATO KARARI EKİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1– Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve 

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü lisans programına “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci 
alınmasına ilişkin temel ilkeleri, görevleri, usul ve esasları kapsamaktadır. 

Dayanak 
MADDE 2–Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine 

ve “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda yer alan “Özel Yetenek 
Sınavı ile Seçme Yönetimi’ne ilişkin düzenlemeye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3–Bu Yönergede geçen; 
1) Akademik Kurullar: “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan ilgili birimlerdeki 

kurulları,
2) Birimler:“Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan fakülteleri, 
3) Birim Amirleri:“Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan birimlerin yöneticilerini, 
4)İtiraz Değerlendirme Komisyonu/Komisyonları:Adayların “Özel Yetenek 

Sınavı”na yönelik her türlü itirazını değerlendiren komisyonu, 
5)Özel Yetenek Sınavı:Özel yetenek gerektiren ilgili programlara başvuran adaylara 

uygulanan sınavları, 
6) Rektör:Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,
7) Rektörlük:Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünü,
8) Senato:Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,
9) Sınav Alt Komisyonu ve/veya Sınav Jürisi: Sınav Yürütme Komisyonu tarafından 

belirlenen ve “Özel Yetenek Sınavı”nda görevli olan alt komisyonları/jürileri,
10) Sınav Görevlisi: “Özel Yetenek Sınavları”nda görevlendirilen akademik, idari, 

teknik ve diğer yardımcı personeli,
11) Sınav İlanı:“Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan ilgili birimlerin hazırladığı ve 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ilan metnini,
12) Sınav Yürütme Komisyonu:Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen komisyonu,
13) Sınav Yürütme Komisyonu Başkanı:“Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan 

birimlerin dekan veya dekan yardımcısını,
14) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,



Sayfa 2 / 8

15)Üniversite Yönetim Kurulu:Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim 
Kurulunu

İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınav Organizasyonu

Sınav takvimi 
MADDE 4 – Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin sınav takvimi (Öğrenci kontenjanları, 

başvuru koşulları, kayıt ve sınav tarihleri) Fakülte Akademik Kurul kararı ve Üniversite 
Yönetim Kurulu onayıyla Fakülte internet adresinden ilan edilir. 

Ön Kayıt
MADDE 5 – Müzik Bölümüne önkayıt, Dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde 

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ilanda belirtilen web adresinden ön 
kayıt yapılacaktır. Başvurular son gün saat 24:00’e kadar devam edecektir. Şahsen ve posta 
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön Kayıt Koşulları
MADDE 6 – 1) Ön kayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim 

kurumundan (kesin kayıt tarihine kadar) mezun olan ve 2020 TYT (TEMEL Yeterlilik 
Testi) puanı 150 (Ortaöğretim Başarı Puanı=OBP eklenmeden) veya daha fazla puan almış 
olan adaylar başvurabilecektir. 

2) Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre 2020-TYT puanı 200 ve üzeri 
olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 
2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir.Ancak, bu adayların 2020-YKS’ye başvuru 
yapmış olmaları zorunludur. (30.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 
toplantısında; Devlet yükseköğretim kurumlarında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 
ancak 2018 YKS sonucunda kayıt olan öğrenci sayısı kontenjandan az olan 
programlarda yükseköğretim kurumlarının TYT baraj puanı 150 ve üzerine göre işlem 
yapmalarına karar verilmiştir.) 

3) Yabancı uyruklu adayların kabulü “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Yurt 
Dışından Kabul Edilecek Öğrenci, Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi” hükümlerine göre 
yapılacaktır. 

4) Merkezî yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış 
adaylar da ön kayıt yaptırabilecektir. 

5)Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR 
(mentalretardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), 
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer 
alan yaygın gelişimsel bozukluklar] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar; (Bu adayların 
puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süre ile geçerlidir.) durumlarını bir Devlet veya 
Üniversite hastanesinden alacakları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri 
kaydıyla ve bu raporu, Dekanlığın belirlediği özel yetenek sınav günü başlamadan, 30 dakika 
öncesine kadar Fakülte Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri koşuluyla “Özel Yetenek 
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Sınavı”na kabul edilecektir. Belgelerini teslim etmeyen öğrenciler sınava alınmayacak ve 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6)Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırılmış olanlar 
ön kayıt yaptıramayacaklardır. 

7) Adayların Ortaöğretim Başarı Puanları Fakülte tarafından ÖSYM’nin internet 
sayfasından temin edilecektir (Ortaöğretim Başarı Puanı diploma notu değildir). 

8) Alan içi kabul edilecek lise alan kodları, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 
belirlenecektir. 

9) Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır. 
10) K.K.T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin ön kayıt işlemleri internet 

üzerinden yapılamayacağından adayların; kimlik belgesi veya pasaport, sınav sonuç belgesi 
ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile Dekanlığın belirleyeceği tarihlerde şahsen Fakülteye 
başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru usulü 
MADDE 7 – Adayların, Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için, ilan edilen süre 

içerisinde ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Ön kayıt işlemleri, 
Fakültenin resmi internet sitesinde Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (MTGSF) 
Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden yapılır. Engelli adaylar bizzat ya 
da birinci ya da ikinci derece akrabaları ile Fakülte öğrenci işlerine başvuru yapabilirler. 

Engelli adaylar ile ilgili olan mevzuat Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği 
kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda 
yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren 
raporlarını başvuru anında ibraz etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu adayların ise Fakülte 
öğrenci işlerine bizzat başvuru yapmaları gerekir. 

Adaylar kontrol aşamasının ardından ilan edilen tarihten itibaren MTGSF Özel 
Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden Sınav Giriş Belgesinin yazılı çıktısını 
alır. 

Sınavlara girebilmek için gerekli belgeler 
MADDE 8 – Adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler 

şunlardır: 

a) Kimlik (T.C. Nüfus Cüzdanının, Pasaportun ya da Sürücü Belgesinin aslı), 

b) Fakültenin Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sisteminden alacakları Sınav 
Giriş Belgesi (Belgede kullanılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır), 

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,

* Ön kaydını yaptıran aday internet üzerinden 2 adet kayıt çıktısını alacaktır. Bu belge 
“Sınava Giriş Belgesi” olarak kabul edilecektir. Aday, 2 nüsha çıktısını aldığı “Sınava Giriş 
Belgesi”nin bir nüshasını Salon Başkanına teslim edecektir. Adaylar sınav günlerinde “Sınava 
Giriş Belgesi” ile birlikte resmî kimlik (T.C. Nüfus Cüzdanının, Sürücü Belgesi veya 
pasaport) belgelerini de yanlarında getirmek zorundadır. 
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T.C. Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaportu yanında olmayan adaylar 
sınavlara alınmayacaktır.

Sınavların yapılışı 
MADDE 9 –Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 2020Özel Yetenek Sınavı 

Dekanlığın belirlediği tarihlerde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacaktır. Giriş sınavları “Eleme Sınavı ve Seçme Sınavı” 
olarak iki aşamada yapılır.

a) Birinci aşama sınavı;
(1)  Eleme sınavında ölçme ve değerlendirme 100(yüz) tam puan üzerinden yapılır. Buna 
göre:
            1-Geniş aralıklı 5 (beş) ayrı tek sesin “na” hecesi ile tekrarlanması (10 puan)

2-Verilen 5 (beş) ayrı armonik iki sesin “na” hecesi ile tekrarlanması (15 puan)
            3-Çalınan 5 (beş) tane 3 sesli akorun "na" hecesi ile tekrarlanması(20 puan)
            4- Verilen bir ezginin "na" hecesi ile tekrarlanması (25 puan)
           5- Verilen dört ölçülük bir ritim örneğinin el çırparak tekrarlanması istenir. (30 puan)
(2) Eleme sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye 
sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı bulunur. 100 (yüz) tam puan üzerinden 50 (elli) ve 
üzeri puan alan adaylardan kontenjanın 2(iki) katı sayıda aday, Seçme Sınavına alınmak üzere 
puan sıralamasına göre belirlenir. Puanların eşit olması durumunda TYT puanı dikkate alınır.
(3) Seçme sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel 
Sanatlar FakültesiDekanlığınca ilan edilir.

b) İkinci aşama sınavı;
(1) Seçme sınavı uygulamalı olarak yapılır:

I- Modal ya da Tonal Ezgi Tekrarlama
II- Dört tane Dört Sesli Akor Duyma
III- Ses Yeteneği: Adayın ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliğini ayrıca 
tonal duygusunu belirlemek için şarkı, türkü ya da marş söylemesi istenir.
IV- ÇalgıBecerisi: Adayın herhangi bir çalgıdaki teknik düzeyi ve müzikalitesini 
belirlemek için bir eser çalması istenir.

2) Seçme Sınavında ölçme ve değerlendirme 100(yüz) tam puan üzerinden yapılır.Buna Göre;
"Na" hecesi ile Modal ya da Tonal bir ezgi tekrarlama………......20 puan
Dört tane dört sesli akor duyma ………………………….……....20 puan 
Ses Yeteneği……………………………………………................30 puan
Çalgı Becerisi.........................………………..................…….......30 puan
Toplam …………………………………………………..…....….100 puan

Başarı Notu ve Kesin Kayıt Hakkı Kazanma
MADDE 10 –Müzik bölümü sınav sonuçları, her iki aşamanın ortalaması ve Orta

Öğretim başarı puanlarının ortalaması alınarak hesaplanır.
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Jüri Puanı Hesaplanması
1. Her komisyon üyesi, bağımsız olarak her aday için takdir ettiği toplam puanı

belirler. Sınav sonunda komisyon üyelerinin verdiği toplam puanlardan en yüksek ve en 
düşük olan ikisi, değerlendirme dışı bırakılır. Geriye kalan puanlar toplanıp kalan komisyon 
üyesi sayısına bölünerek adayın Seçme Sınavı Başarı Notu belirlenir. 

2. Adaylardan 50(elli) ya da 50 (elli)’nin üzerinde puan alanlar seçme sınavı başarı
puanına göre sıralanırlar. Bu sıralamada kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt hakkı 
kazanır. Kontenjanın yarısına eşit sayıda adaydan bir yedek liste hazırlanır. Kontenjan 
dolmadığı takdirde, kontenjan açığı yedek listeden tamamlanır.

3. Başarı puanı eşit olan adayların sıralamasında TYT sınavında aldıkları puanlar
dikkate alınır. Hem başarı puanları, hem de TYT puanlarının eşit olması durumunda ise, Orta 
Öğretim Başarı Puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik tanınır.

4. Kesinleşmiş asıl ve yedek aday listeleri Dekanlık Makamının onayından sonra 
açıklanır. Yerleştirmeye esas olacak puanların hesaplanmasında, ÖSYM’nin “Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjan Kılavuzu”nda yer alan formül kullanılır.

5. Kontenjan açığı bulunduğu takdirde, daha önce duyurulan tarihlerde, yedek listede 
ilan edilenler arasından yapılacak ön kayıtta en çok puan alan adaylardan başlamak suretiyle 
boş kontenjanlar doldurulur. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt 
yapılamaz.

Kesin kayıtlar 
MADDE 11 –(1) Bir programa asıl listeden yerleşen adaylar kazanmış olduğu

programa ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt 
yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 

(2) Herhangi bir programa asıl listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listelerine
girmeye hak kazanmaları halinde, kontenjanlar dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere 
yedek listesindeki sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt 
yaptırmayan aday hakkını kaybeder. 

(3) Asıl listede boş kontenjan kalması halinde ilgili programın boş kontenjanı kadar
yedek liste oluşturulur. Bu listeler belirlenen kayıt süresi içerisinde kontenjanlar dolana kadar 
her gün yeniden ilan edilerek güncellenir.

Sınav Sonuçlarının İlanı
MADDE 12 –Sınav sonuçları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım

ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca Mimarlık, 
Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavını kazanan asıl ve yedek adayların 
listeleri Fakülte ilan panolarında duyurulacaktır. Listelerin ilanından sonra verilen tarihler 
arasında asıl adayların kayıtları yapılacaktır. Kontenjanların dolmaması hâlinde ilan edilen 
yedek listeden kayıtlara devam edilecektir. Yedek listeleri Fakülte web sayfasında ve Fakülte 
ilan panolarında ilan edilecektir. Kesin kayıt işlemleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır.
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Sınav Sonucuna/Sonuçlarına İtiraz
MADDE 13 –Sınava girip başarısız olan adaylar, sonuçların ilanından sonraki 

işgünü içinde sonuçlara itiraz için Dekanlığa başvurabilecektir. Bu süreyi geçiren adayların 
başvuruları işleme alınmayacaktır. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla itirazları 
değerlendirmek üzere en az 3 öğretim elemanından oluşan İtiraz Komisyonu oluşturacaktır. 
Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2 işgünü içinde 
değerlendirecek ve sonucu yazılı olarak Dekanlığa iletecektir. Dekanlık, Fakülte Yönetim 
Kurulu kararıyla sonuçlandırılan itiraz değerlendirme sonucunu adaya yazılı olarak 
bildirecektir.

Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 14 –a) Adayın lise ve dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya

geçici mezuniyet belgesi aslı, 

b)T.C. Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

c)İkametgâh beyanı,

d) 1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden 
alınacak “Askerlik Durum Beyanı”, 1998 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan 
bu beyan istenmeyecektir. Bu beyanda bulunmayanların Fakülteye kaydı yapılmayacaktır.

e) 12 adet vesikalık fotoğraf(4.5 x 6.0 cm ebadında, son 6 ay içinde ve adayı kolaylıkla 
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

f) 2020 TYT Sonuç Belgesi,

g) Üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler,

*Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt için gerekli belgeler ile Fakülte
Öğrenci İşleri Bürosu’na bizzat başvurmaları gerekir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul 
edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Komisyonlarının Görev ve Sorumlulukları

Sınav jürilerini oluşturulması
MADDE 15 –“Sınav Yürütme Komisyonu”, dekan veya bir dekan yardımcısı 

başkanlığında en az 3 üyeden oluşur.
“Özel Yetenek Sınavı”, “Sınav Yürütme Komisyonu” tarafından yürütülür. Komisyon, 

sınavın yürütülmesiyle ilgili her türlü konuda karar verme yetkisine sahip olup verdiği 
kararlar yönüyle ilgili birimin Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönergede bulunmayan 
konular hakkında karar alma, uygulama, değerlendirme ve denetleme de “Sınav Yürütme 
Komisyonu”nun yetkisindedir.

Dekanlık, alanında uzman öğretim elemanları arasından en az üç adayı Yönetim 
Kurulu'na önerir. Yönetim Kurulu 6 aday arasından en az 3 veya 5’i asıl, 1'i yedek olmak 
üzere sınav jürisini belirler.
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Eleme Sınavı ve Seçme sınavında görevlendirilecek en az üç kişilik değerlendirme 
komisyonu, öncelikle öğretim üyelerinden başlayarak; sırayla işitme, çalgı ve ses eğitimi 
derslerine giren öğretim elemanlarından oluşur. Branşında birden fazla öğretim görevlisi 
olması durumunda ad çekme yöntemi uygulanır. Değerlendirme Komisyonu Üyeleri, Bölüm 
Başkanının önerisi ve Dekanın onayı ile tespit edilir.

Eleme sınavı ve Seçme sınavına girecek adayların, hangi gün ve saatte nerede sınava 
alınacağı, Müzik Bölümü tarafından düzenlenerek Bölüm Başkanlığının onayından sonra 
Dekanlık tarafından ilan edilir.

Dekanlığın görevleri
MADDE 16 –Dekanlık sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar. 

a) Sınav Jürilerini oluşturmak. 

b) Sınav Düzenleme ve Yürütme Komisyonlarını oluşturmak. 

c) Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait
asıl ve yedek listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almak. 

ç) Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak. 

d) Sınav öncesinde sınav mekânları ile ilgili tanımlamalar ve yönlendirmeleri
hazırlamak.

Sınavlarda görevli personel
MADDE 17 –Özel yetenek sınavları Dekanlık tarafından yürütülür. Sınav boyunca

tüm idari ve akademik personel görevlidir. Özel durumlar haricinde izin kullanılamaz.

Sınav için gerekli olan akademik ve idari personel yeterli olmaması durumunda sınav 
yürütme kurulu veya idare üniversite ve fakülte birimlerinden görevli – personel talep 
edebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

Hükümleriile senato kararları uygulanır.

İtiraz Yöntemi ve Başvuru Süresi
MADDE 19 –Aday, “Özel Yetenek Sınav Kılavuzu”nda belirtilen koşullara göre 

sonuç listelerinin ilanından itibaren 2 iş günü içinde sonuçlara itiraz edebilir. Bu süreyi
geçiren adayın başvurusu işleme alınmaz.

İtiraz Değerlendirme Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları
MADDE 20 –“İtiraz Değerlendirme Komisyonu”, “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci

alan birimin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az 3 öğretim elemanından oluşur. 
Komisyon, itiraz değerlendirme sonucunu yazılı olarak birim amirine iletir. Birim amiri de 
değerlendirme sonucunu adaya yazılı olarak bildirir.
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Yürürlük
MADDE 21 –Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 22 –Bu yönerge gerektiğinde Dekanlığın talebi doğrultusunda 2020’den 
sonraki yıllarda Üniversite Senatosunun onayı ile değiştirilebilir.

Yürütme
MADDE 23 –Bu yönergeyi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.


