T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
(2021- 2022 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI)

BAŞVURU
1. Başvurular, 09-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://mssfyeteneksinavi.odu.edu.tr
adresinden yapılır.
2. 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.
3. Adaylar, kayıt formunu tamamladıktan sonra Sınav Giriş Belgesi’nin çıktısını alarak
ilgili alana son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğrafını yapıştırmakla yükümlüdür.
4. Aday sınavın her aşamasında başvuru sırasında aldığı fotoğraflı özel yetenek sınavı
giriş belgesi ile resmi kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, süresi geçmemiş pasaport veya ehliyet)
yanında bulundurmakla ve görevlilere göstermekle yükümlüdür.
SINAVIN ZAMANI, YERİ VE ŞEKLİ
Sınavın tarihi

: 19-20 Ağustos 2021(Perşembe, Cuma)

Sınav başlama saati

: 09:00

Sınavın yeri

: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Sınav tek aşamada sözlü/uygulamalı olarak yapılır.
Sınava giren adayın sırasıyla Müziksel İşitme-Algılama, Söyleme ve Çalma Yeteneği
ölçülür.
1-Müziksel İşitme- Algılama Sınavı
Sınavda aşağıdaki alt boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir
Puanlama 100 üzerinden yapılır.
Sınavda adaya iki ses, üç ses, dört ses, ezgi ve ritim sorulur.
Soruların nitelikleri ve puanlaması şöyledir:
İki ses işitme:
Piyano ile çalınacak 4 adet iki sesi “na” hecesiyle tekrarlayabilme. (4x4=16 puan)
Üç ses işitme:
Piyano ile çalınacak 4 adet üç sesi “na” hecesiyle tekrarlayabilme. (4x4=16 puan)
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Dört ses işitme
Piyano ile çalınacak 2 adet dört sesi “na” hecesiyle tekrarlayabilme. (2x6=12 puan)
Ezgi algılama:
Piyano vb. çalgılarla çalınacak bir adet tonal ve bir adet makamsal ezgiyi “na” hecesiyle
tekrarlayabilme. (2x16=32 puan)
Ritim algılama:
Vurulacak iki ritim cümlesini tekrarlayabilme. (2x12=24 puan)
2- Söyleme- Çalma Sınavı
Müziksel işitme- algılama sınavının bitiminden itibaren söyleme- çalma sınavı başlar.
1- Söyleme Sınavı:
Aday herhangi bir müzik türünden kendi seçtiği bir eseri (türkü, şarkı, marş, arya vb.)
seslendirir.
Puanlama 100 üzerinden yapılır.
Söyleme sınavının ölçülmesinde şu özellikler dikkate alınır:
 Eserin düzeyi
 Sesin tonu ve niteliği
 Doğru seslendirme
 Etkili seslendirme (yorum)
2- Çalma Sınavı:
Aday bu aşamada istediği bir çalgı ile kendi seçtiği bir eseri seslendirir. Ritim çalgı çalan
adaylardan kendi hazırladığı performans dışında iki zamanlıdan on zamanlıya kadar ölçü ve
usullerde ayrıca performans istenebilir.
Puanlama 100 üzerinden yapılır.
Çalma sınavının ölçülmesinde şu özellikler dikkate alınır:
 Doğru ve temiz çalma: Eseri doğru çalma temiz ses elde etme,
 Teknik düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerileri uygulayabilme,
 Müziksel yorum: Eseri ruhuna uygun ve etkili seslendirebilme,
 Eserin düzeyi: Eserin teknik düzeyi ve zorluk derecesi.
ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP)’NIN HESAPLANMASI
Adayın Özel Yetenek Sınav Puanı, Müziksel İşitme- Algılama Sınavı puanının, Söyleme
Sınavı puanının ve Çalma Sınavı puanının aritmetik ortalaması alınıp 100 puan üzerinden
hesaplanarak elde edilir. Sınav giren bütün adaylar bu şekilde hesaplanan Özel Yetenek Sınav
Puanlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.
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Özel Yetenek Sınav Puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılır ve genel
değerlendirmeye katılırlar. Özel Yetenek Sınav Puanı 70’ in altında olan adaylar ise genel
değerlendirmeye katılmazlar.
YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (GENEL DEĞERLENDİRME)
Özel Yetenek Sınavında başarılı olup genel değerlendirmeye hak kazanan adayların
puanları ÖSYM’nin yayınlamış olduğu 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzunun “Özel Yetenek Sınavı İle 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.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
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.
ENGELLİ 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 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 50 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. Adaylar “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” nu yanlarında getirmeden sınava giremezler.
7. Engelli aday kontenjanları her bölüm kontenjanının %10’u kadardır.
8. Engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer adaylar için
ayrılan kontenjana eklenir.

3

KESİN KAYITLAR
Özel Yetenek Sınavını kazanan “asıl” adayların kesin kayıtları 25-27 Ağustos 2021
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 2021-2022 eğitim öğretim yılı ders kayıtlarının bittiği
tarihe kadar aynı yöntemlerle yedekten kayıtlara devam edilir.
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi esastır.
2. Sınavlara girmeyen veya giremeyen aday sınav hakkını kaybeder.
3. Adaylar sadece bir bölüme kesin kayıt yaptırabilirler.
4. Boş kalan kontenjanların doldurulması zorunlu değildir.
5. Sınav sırası gelen adayın, sınav yerinde bulunması şarttır. Sırası gelen aday sınavına
gelmediği takdirde (haklı ve geçerli bir mazereti olup, bu mazeretin Sınav Komisyonu
tarafından kabul edilmesi durumu hariç) elenecektir.
6. Adaylar, sınav görevlilerinin uyarılarına uymak zorundadır.
7. Aday, sınava cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, FM mikrofonu, ses
kaydedici veya naklediciler, MP3 player, CD çalar, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzerleriyle sınava giremez.
Kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
8. Soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da
adaya benzemeyen fotoğraflı kimlikle gelen aday sınava alınmaz.
9. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Özel Yetenek Sınavları ve kayıt
süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi
yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış olsa bile
iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.
10. Görevliler, sınav kurallarının uygulanmasından yetkili ve sorumludurlar.
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