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T.C. 
ORDU ÜNİVERSİTESİ  

MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ  
TİYATRO BÖLÜMÜ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI  

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 
(2020-2021 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI) 

Başvuru 

1. Başvurular, 04-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında mssfyeteneksinavi.odu.edu.tr 
adresinden yapılır.  

2. Başvuru süresi bittikten sonra tercih değişikliği ya da ilavesi yapılmaz. 
3. Adayların sisteme girilen T.C Kimlik Numaraları ile ÖSYM’den bilgileri sorgulanır. 

Barajı geçemeyen adaylar (Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150 puanın altında olanlar) 
sisteme kaydolamazlar. 

4. Adaylar, sınava giriş/değerlendirme için görüntü ve ses kayıtlarını (DVD, CD veya Flash 

Bellek ile), fotoğraflı (son altı ayda çekilmiş) sınav giriş belgelerini 04-28 Ağustos 2020 tarihleri 
arasında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi posta adresine göndereceklerdir. 
 5. Engelli adaylar 4’üncü madde de belirtilen belgelere ek olarak engelli sağlık kurulu 
raporlarını da göndereceklerdir. 
 

Sınavın/Değerlendirmenin Zamanı ve Şekli 
Sınav kayıtlarının inceleme ve değerlendirme tarihi : 02-03-04 Eylül 2020 (Çarşamba – 

Perşembe – Cuma)   
Sınav tek aşamada yapılır.  
Adayın, sınav için göndermiş olduğu kayıtlar üzerinden; oyunculuk ve müzik yeteneği 

değerlendirilir. 
 

         Not: Jüri üyeleri, adayların göndermiş oldukları ses ve görüntü kayıtlarını inceleyerek 
değerlendirme yapacaklardır. (Sınav yüz yüze yapılmayacaktır.) 
 
         Oyunculuk Sınavı: 
         Adaydan, tanınmış yerli oyun yazarlarından seçtiği ve hazırladığı tiratlardan 1 (bir) 
tanesini, tanınmış yabancı oyun yazarlarından seçtiği ve hazırladığı tiratlardan ise 1 (bir) 
tanesini oynayıp, kaydını göndermesi istenir. (1. tirat komik özellikler taşıyorsa, 2. tiradın trajik 
özellikler; 1. tirat trajik özellikler taşıyorsa, 2. tiradın komik özellikler taşıması gerekmektedir.) 
          

Puanlama Yerli Tirat 50, Yabancı Tirat 50 puan olmak üzere 100 üzerinden yapılır.          
 

Oyunculuk sınavının ölçülmesinde şu özellikler dikkate alınır: 
Tirat uygunluğu ve yorumu 
Diksiyon ve ezber 
İnandırıcılık, doğallık ve duygu 
Enerji ve beden kullanımı 
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Müzik Sınavı: 
Adaydan, tiyatral ses kalitesinin anlaşılabileceği bir şarkı söyleyip, kaydını göndermesi 

istenir. 
Puanlama 100 üzerinden yapılır. 
 

Müzik sınavının ölçülmesinde şu özellikler dikkate alınır: 

Eserin düzeyi 
Sesin tonu ve niteliği 
Doğru seslendirme 
Etkili seslendirme (yorum) 
 
Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Hesaplanması 
Adayın Özel Yetenek Sınav Puanı, Oyunculuk Sınavı puanının %70’i (yüzde yetmiş) ve 

Müzik Sınavı puanının %30’u (yüzde otuz) alınıp, 100 puan üzerinden hesaplanarak elde edilir. 
Sınav giren bütün adaylar bu şekilde hesaplanan Özel Yetenek Sınav Puanlarına göre büyükten 
küçüğe doğru sıralanır. 

 
Başarı Sıralaması: 
Özel Yetenek Sınav Puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılır ve genel değerlendirmeye 

alınırlar. Özel Yetenek Sınav Puanı 70’ in altında olan adaylar ise genel değerlendirmeye 
alınmazlar.  

 
Yerleştirme Puanının Hesaplanması (Genel Değerlendirme) 
Özel Yetenek Sınavında başarılı olup 70 ve üzeri puan alarak genel değerlendirmeye hak 

kazanan adayların puanları ÖSYM’nin yayınlamış olduğu 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) Kılavuzunun “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi” ne ilişkin hükümleri 
çerçevesinde yapılacak hesaplama ile genel değerlendirmeye alınır ve adayların yerleştirme 
puanları bulunur.  

Adayların yerleştirme puanları en yüksekten itibaren sıralanarak yeteri sayıda aday olması 
halinde kontenjan sayısı kadar aday “Asıl Kazananlar” listesinde aynı sayıda aday da “Yedekler” 
listesinde yer alır. 

Sınav sonuç listesinde sonuncu olarak kazanan adayla eşit puana sahip başka adayların 
olması durumunda Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) yüksek olana, eşitliğin bozulmaması 
durumunda Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-P) yüksek olana, eşitliğin yine bozulmaması 
durumunda yaşı küçük olana öncelik verilir. 

 
Sonuçların Duyurulması 
Sınav sonuçları (Asıl Kazananlar ve Yedekler) sınavın bitiminden sonra en geç 5 (beş) iş 

günü içerisinde Dekanlıkça onaylanarak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi internet sitesinden 
adaylara ve kamuoyuna duyurulur. Adaylara ayrıca ve şahsen duyuru yapılmaz. 
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Engelli Adaylar 
1. Engelli adaylar (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 bir üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “Engelli 
Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemek kaydı ile özel yetenek sınavlarına engelli kontenjanlarından 
başvurabilirler. 

2. Adayların başvuru yapabilmesi için, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel 
Yeterlilik Testi’ nden (TYT) en az 100 puan almaları gerekir. Bu adayların puanları (TYT) sınavın 
yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süre ile geçerlidir.  

3. TYT puanları değerlendirmeye katılmadan ve YKS Kılavuzunda yer alan formül 
kullanılmadan hesaplanan özel yetenek sınavı başarı puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarı puanına 
göre engelli asıl ve yedek listelerinde yer alır. 

4. Kılavuzda belirtilen başvuru, sınav, asıl kayıt ve yedek kayıt süreleri ile ilgili hükümler 
engelli adaylar için de geçerlidir. 

5. Diğer adayların sınav soruları ve aşamaları engelli adaylar içinde geçerlidir. Ancak 
engelli adaylar diğer adaylardan önce sınava alınıp diğer adaylardan ayrı değerlendirilir. 

6. Engelli adaylar “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” nu istenilen diğer belgelerle (Ses ve 

Görüntü Kaydı, Sınav Giriş Belgesi) birlikte Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi posta adresine 
göndereceklerdir. 

7. Engelli aday kontenjanları her program kontenjanının %10’u kadardır. 
8. Engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer adaylar için 

ayrılan kontenjana eklenir.  
 
Kesin Kayıtlar 
Özel Yetenek Sınavını kazanan “asıl” adayların kesin kayıtları 07-11 Eylül 2020 tarihleri 

arasında yapılır. Bu süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine açık kalan 
kontenjanlar için takip eden ilk iş gününden başlamak üzere Fakülte Dekanlığınca ilan edilecek 
takvim çerçevesinde liste sırasına göre varsa yedek adayların kayıtları yapılır. Herhangi bir 
sebeple yeni kontenjan açılması halinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı ders kayıtlarının bittiği 
tarihe kadar aynı yöntemlerle yedekten kayıtlara devam edilir. 

 
Genel Açıklamalar 
1.   Başvurular ve sınav evrakı (ses ve görüntü kaydı, sınav giriş belgesi) teslimi ilan 

edilen tarihler arasında kabul edilir.  Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Müzik ve 
Sahne Sanatları Fakültesi posta adresine ulaşmamış olan evraklar değerlendirmeye alınmaz. 

2.   Posta sürecinde hasar görmüş, bilgisayar ortamında açılamayan kayıtlar 
değerlendirmeye alınmaz.  

3. Video çözünürlüğü maksimum 720p olmalıdır. 
4. Kayıtlar harici belleğe (DVD, CD, Flash Bellek) yüklenirken her bir performans 

(oyunculuk, müzik) ayrı dosya olarak yüklenmelidir. Yüklenen kayıtlarda klasör adı; 
adayın adı-soyadı, aday numarası ve performans ismi olmalıdır.  

5.   Video kaydı aşağıdaki dosya formatlarından biri olmalıdır. 
 Windows Media Biçimleri (.asf, .wma, .wmw, .wm) 
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 Moving PicturesExperts Group (.mpg, .mpeg, .mlv, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u) 

 QuickTime Filmi Dosyası (.mov) 
 MP4 Video Dosyası (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp) 

6.   Süresi içinde gerekli evrakı göndermeyen aday sınav hakkını kaybeder. 
7. Adaylar sadece bir bölüme kesin kayıt yaptırabilirler. 
8. Boş kalan kontenjanların doldurulması zorunlu değildir. 
9.  Adaylar, fotoğraflı (son altı ayda çekilmiş) sınav giriş belgelerini süresi içerisinde Müzik ve 

Sahne Sanatları Fakültesi posta adresine göndereceklerdir. Fotoğrafsız başvurular 
değerlendirmeye alınmaz. 

10. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları ve 
kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ses ve görüntü kayıtlarında usulsüzlük yaparak 
jüriyi yanıltan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların 
başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış hatta öğrencilikleri sürüyor olsa bile 
usulsüzlüğün tespit edildiği andan itibaren kayıtları silinir ve haklarında yasal işlem başlatılır. 

 

 


