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Değerli Adaylar, 

 

Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri 

Anabilim Dalı 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında Kırıkkale’ye ve Ülkemize, sanatın evrensel 

dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler 

ışığında, araştırmacı ruha sahip, çağdaş, demokratik bilim adamları ve sanatçılar 

kazandırmayı amaçlamaktadır. 

 

Bu amaçlar doğrultusunda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile 

ilan edilen kontenjanla sınırlı olarak öğrenci alınacaktır. Sizler için hazırlanmış olan ve özel 

yetenek sınavı hakkında önemli bilgilerin yer aldığı bu kitapçığı dikkatlice incelemeniz, 

sınavda daha başarılı olmanız yolunda önem taşımaktadır. 

 

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyen siz değerli adaylara Özel Yetenek 

Sınavı’nda başarılar dilerim. 

 

 

                                             Prof. Dr. Ekrem YILDIZ 

                                                                           Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ  

MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

2017–2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

A - SINAVLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 

• Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri 

Anabilim Dalı’nın 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kırıkkale 

Üniversitesi Yerleşkesi’nde yapılacaktır. 

• Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri 

Anabilim Dalı’na 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Özel Yetenek Sınavı ile 

ÖSYM tarafından belirlenen kontenjan kadar öğrenci alınacaktır. 

• Sınav, Sınav Üst Komisyonu gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi öğretim elemanları tarafından kamera kaydı eşliğinde yapılacaktır. 

• Sınav Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon’da yapılacaktır. 

• Sınavın değerlendirilmesi bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale 

Üniversitesi Yerleşkesi sınav yeri ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet 

sayfası http://kku.edu.tr/adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru 

yapılmayacaktır. 

• Herhangi bir sebepten dolayı (sağlık raporları da dahil) sınava girmeyen aday,     

sınavla ilgili hak talep edemeyecektir. 

• Adayların  “Aday Numaraları”, ön kayıtlar bittikten sonra ilan edilecektir. 

• Tüm adayların verileri, ÖSYM’nin aday veri tabanı ile karşılaştırılacak, ÖSYM’nin 

aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale Üniversitesi sorumlu 

olmayacaktır.  

• Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolünde ve yapılacak itirazlarda ÖSYM’nin veri 

kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır. 

 

 

 

http://kku.edu.tr/


B - ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER 

1. Ön Kayıt Koşulları:  

• Adayların, 2017 YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 150 veya daha fazla 

puan almaları gerekmektedir (tüm lise mezunları için). 

• Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (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 “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri 

kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde olanların, özel yetenek 

sınavına kabul edilmeleri ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara 

başvurmaları halinde YGS puanları değerlendirmeye katılamadan (ÖSYS 

Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir 

yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin 

kayıtlarının yapılması uygun görülmüştür. 

2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve İlgili Açıklamalar 

• Kayıt Kabul Formu: Fakültemiz internet sayfasından (http://gsf.kku.edu.tr/) indirilip 

2 (iki) adet çıktısı alınarak, tüm bilgiler (aday numarası hariç) eksiksiz doldurularak 

fotoğraf yapıştırılacaktır. Başvuru sırasında görevliler tarafından kontrol edilip, 

imzalanacaktır. 

• Sınav Giriş Belgesi: Fakültemiz internet sayfasından (http://gsf.kku.edu.tr/) indirilip 

çıktısı alınarak, tüm bilgiler (onay tarihi ve aday numarası hariç) eksiksiz 

doldurularak fotoğraf yapıştırılacaktır. Ön kayıt esnasında görevliler tarafından 

kontrol edilip imzalanacaktır.  

• Aday tarafından imzalanmış 2017 YGS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı. 

• Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi(Nüfus cüzdanı fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı 

olmalıdır, aslı kontrol edilip iade edilecektir). 

• 3 adet 4 x 6,5 cm ebadında son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 

• İlan edilen kayıt süresi dışında ve eksik belge ile ön kayıt yapılmaz. 

• Faks ile getirilen belgeler kabul edilmez. 



3. Başvuru Tarihi: Başvurular 07-08-09 Haziran 2017 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde 

(08:30-17:30) Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır. Başvurular adayın kendisi ya 

da bir yakını tarafından elden yapılabilecektir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir). 

 

4. Sınav Giriş Belgesi: Sınav Giriş Belgesi Fakültemiz İnternet sayfasında yayınlanacak, 

aday tarafından doldurulan çıktılar ön kayıt anında Sınav Yürütme Komisyonu tarafından 

onaylanmış olarak adaya teslim edilecektir. 

 

5. Sınav Tarihi ve Yeri:  Sınav tek aşamadan oluşmaktadır. (Müziksel İşitme Sınavı, 

Müziksel Söyleme Sınavı, Müziksel Çalma Sınavı) 

Sınav tek aşamada yapılacak olup tek komisyon tarafından değerlendirilecektir. Sınav 

13Haziran 2017 günü saat 09:30’dan itibaren, aday sıra numaralarına göre Kırıkkale 

Üniversitesi Mavi Salon’da yapılacaktır. 

 

6. Engelli adayların Müzik Özel Yetenek Sınavı 16 Haziran 2017 Cuma günü sabah saat 

10.00’da Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon’da yapılacaktır. 

 

 

C. SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR 

 Özel Yetenek Sınavına girecek adaylar yanlarında; 

• Adaylardan sınava girişte fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus 

cüzdanı veya süresi geçerli pasaport kabul edilmekte, başka hiçbir belge özel 

kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir. Özel kimlik belgesi olarak nüfus 

cüzdanı veya süresi geçerli pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, 

sınava alınmayacak, sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 

• Sınav Giriş Belgesi, (Aday tarafından çıktısı alınıp doldurularak fotoğraf 

yapıştırıldıktan sonra Ön kayıt bürosunda görevliler tarafından onaylanarak adaya geri 

verilecektir. Adaylar sınavın bütün aşamalarında Sınav Giriş Belgesi’ni yanlarında 

bulundurmak zorundadır.) Sınav giriş belgesi sınav bitiminde adaylardan sınav 

sorumlularınca geri alınacaktır. 



• Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınav 

görevlilerinin talimatlarına uymayan, hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit 

edenlerle, sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan adayların sınavı 

geçersiz sayılacaktır. 

• Adaylar, cep telefonu, cep bilgisayarı, tablet, ses ve görüntü kaydedici, her türlü 

bilgisayar özelliği olan elektronik cihazlarla ve araçlarla sınava giremezler. Tespit 

edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

• Adaylar Müziksel Söyleme Sınavı aşamasında seslendirecekleri eserin notalarını ve 3 

adet fotokopisini yanlarında bulunduracaklardır. 

• Adaylar Müziksel Çalma Sınavı aşamasında çalacakları çalgıyı ve çalgılarıyla 

seslendirecekleri eser/eserlerin notalarının 3 adet fotokopisini yanlarında 

bulunduracaklardır (Piyano çalacak adaylar için sınav salonunda piyano 

bulunmaktadır). 

 

D -  MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAV İÇERİĞİ 

 

1. Müziksel İşitmeSınavı 

 

• İki Ses İşitme:İki(2) adet iki ses 

• Üç Ses İşitme: İki (2) ade takor 

• Dört Ses İşitme: İki (2) adet akor 

• Ezgi İşitme: İkişer motiften (4 göze) oluşan Tonal ve Makamsal iki (2) ezgi  

• Ritim İşitme: İkişer motiften (4 göze) oluşan Basit ve Bileşik Ölçüde iki (2) ritim 

cümlesi  

 

Tablo 1.  

Müziksel İşitme Sınavı Kriterleri ve Puanlama 

İki Ses 

İşitme 

Üç Ses 

İşitme 

Dört Ses 

İşitme 
Ezgi İşitme Ritim İşitme Toplam 

2x2=4 2x4=8 2x4=8 20x2=40 20x2=40 100 

 

 



2. Müziksel Söyleme Sınavı  

Bu sınavda adaydan, hazırladığı bir eseri seslendirmesi istenecektir ve müziksel söyleme 

becerileri puanlanırken aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınacaktır.  

• Sağlıklı Sese Sahip Olma  

• Sesin Gürlüğü ve Genişliği 

• Doğru ve Temiz Söyleme 

• Eserin Düzeyi 

 

Tablo 2. 

Müziksel Söyleme Sınavı Kriterleri ve Puanlama 

Sağlıklı Sese 

Sahip Olma 

Sesin Gürlüğü 

ve Genişliği 

Doğru ve 

Temiz Söyleme 
Eserin Düzeyi Toplam 

20 20 45 15 100 

 

3. Müziksel Çalma Sınavı 

Bu sınavda adaydan, hazırladığı bir eseri çalması istenecektir ve müziksel çalma becerileri 

puanlanırken aşağıda belirtilen kıstaslar dikkate alınacaktır. 

• Doğru ve temiz çalma 

• Teknik düzey 

• Müziksel yorum 

• Eserin düzeyi 

 

Tablo 3.  

Müziksel Çalma Sınavı Kriterleri ve Puanlama 

Doğru ve 

Temiz Çalma 
Teknik Düzey 

Müziksel 

Yorum 
Eserin Düzeyi Toplam 

45 20 20 15 100 

 

 



E - ÖZEL YETENEK SINAV PUANININ HESAPLANMASI 

 

Yetenek Sınavı Jürisi, Müziksel İşitme Sınavı için 2 ses, 3 ses, 4 ses, ezgi işitme ve ritim 

işitme; Müziksel Söyleme Sınavı için sağlıklı sese sahip olma, sesin gürlüğü ve genişliği, 

doğru ve temiz söyleme ve eserin düzeyi; Müziksel Çalma Sınavı için doğru ve temiz çalma, 

teknik düzey, müziksel yorum ve eserin düzeyi gibi kriterlere göre müziksel işitme sınavını 

100 (yüz) tam not üzerinden; müziksel söyleme sınavını 100 (yüz) tam not üzerinden ve 

müziksel çalma sınavını 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirir ve tabloda belirtilen 

yüzdeler doğrultusunda sınav puanı (ÖYSP) belirlenir. Gerekli görüldüğü takdirde teknolojik 

olanakları kullanarak sesli ve görüntülü sistemlerden de yararlanabilir.  

 Engelli adaylar için durumlarını “engelli sağlık durumu raporu” ile belgelemeleri 

kaydıyla, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde YGS puanları 

değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) kendi 

aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını 

kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacaktır. 

 

Özel Yetenek Sınavı puanının hesaplanması aşağıdaki tablodaki gibidir.  

 

Tablo4.  

Özel Yetenek Sınavı Puan Hesaplaması 

Müziksel İşitme 

Sınavı 

Müziksel Söyleme 

Sınavı 

Müziksel Çalma 

Sınavı 
Toplam 

%60 %20 %20 100 

• 2 Ses 

• 3 Ses 

• 4 Ses 

• Ezgi İşitme (2 

adet) 

• Ritim İşitme (2 

adet) 

• Sağlıklı Sese 

Sahip Olma 

• Sesin Gürlüğü 

ve Genişliği 

• Doğru ve Temiz 

Söyleme 

• Eserin Düzeyi 

• Doğru ve Temiz 

Çalma 

• Teknik Düzey 

• Müziksel Yorum 

• Eserin Düzeyi 

 

  

 

 

 

 



F - SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 

• YGS Puanı: Yükseköğretime Geçiş Sınavı Puanı 

• ÖYSP:Özel Yetenek Sınav Puanı 

• N.Ö: Normal Öğretim 

• OBP:Orta Öğretim Başarı Puanı 

• Müziksel İşitme Sınav Puanı: Adayın Müziksel İşitme Puanı, Tablo 1’de belirtilen 

aşamalara göre aldığı puanların ortalamasıyla elde edilen puan.  

• Müziksel Söyleme Sınav Puanı: Adayın Müziksel Söyleme Puanı, Tablo 2’de 

belirtilen aşamalara göre aldığı puanların ortalamasıyla elde edilen puan. 

• Müziksel Çalma Sınav Puanı: Adayın Müziksel Çalma Puanı, Tablo 3’te belirtilen 

aşamalara göre aldığı puanların ortalamasıyla elde edilen puan.  

 

 

G- DEĞERLENDİRME 

 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için ÖSYM tarafından belirlenen ölçütler 

dikkate alınacaktır. 

 

 

H- ASIL VE YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI 

 

• 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavısonucu yerleşmeye hak kazanan 

adayların kesin kayıtları ve boş kalan kontenjanlara müracaat edecek olan yedek 

adayların kayıtları, Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 

Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 

• Eksik belge ile gelen ve süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların 

mazeretleri ne olursa olsun kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt 

haklarını kaybetmiş olacaklardır. 

• Adayların ön kayıt sırasında ibraz ettikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında ibraz 

ettikleri evraklar arasında farklılığın tespiti halinde, ilgili adayın kesin kayıt hakkı 

iptal edilecektir. 



• Asıl adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı (mesai bitimi) boş kalan 

kontenjanlar, yedek adaylara duyurulmak üzere Kırıkkale Üniversitesi internet 

adresinde ve Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (http://gsf.kku.edu.tr/) 

web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 

• Başarı puan sıralaması dikkate alınarak kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların 

kayıtları da Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca ilan edilen 

tarihler arasında yapılacaktır. 

• Yedek adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjan 

bulunduğu takdirde, yedek adaylara duyurulmak üzere, Sınav Üst Komisyonu 

kararıyla, Kırıkkale Üniversitesi internet adresinde ve Kırıkkale Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi http://gsf.kku.edu.tr/ web adresinde ilan edilecektir. 

• Başarı puan sıralaması dikkate alınarak Sınav Üst Komisyonu kararıyla kesin kayıt 

hakkı kazanan yedek adayların kayıtları, Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığı’nca ilan edilen tarihler arasında yapılacaktır. 

• İlan edilen yedek adaylar, yedek kayıt gününde kayıt yaptırmak üzere gelmedikleri 

takdirde, mazeretleri ne olursa olsun kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin 

kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaktır. 

 

I- YERLEŞTİRME 

 

• Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak ve 

kontenjan kadar asıl aday sınavı kazanmış olacaktır.Yerleştirme puanlarına göre 

ÖSYM’nin belirlediği kontenjan sayısının bitiminden başlamak üzere kalan bütün 

öğrenciler yedek listeyi oluşturacaktır.  

• Puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işlemlerinde; adaylar arasında 

meydana gelebilecek puan eşitliği durumunda, YGS-Puanı yüksek olan aday, YGS-

Puanının eşitliği durumunda OBP’si yüksek olan aday, OBP eşitliği durumda ise yaşı 

küçük olan aday tercih edilecektir.  

 

 

 

http://gsf.kku.edu.tr/
http://gsf.kku.edu.tr/


İ- İTİRAZ 

 

Kontrol Listelerine İtiraz: Adayın başvuru bilgilerini gösteren Kontrol Listeleri, 13 Haziran 

2017 sabahı Güzel Sanatlar Fakültesi internet sitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi binası 

girişinde ilan edilecektir. Bu kontrol listeleri ilan edildikten sonra asıl ve yedek aday listeleri 

ilan edilinceye kadar, listedeki bilgilerin hatalı olduğunu saptayan adaylar, Sınav Üst 

Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Asıl ve yedek listeler ilan edildikten sonra yapılan 

itirazlar geçersiz olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ 

MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

ÖZEL YETENEK SINAVISINAV VE KAYIT TAKVİMİ 

 

7-8-9 Haziran 2017 
Ön Kayıt İşlemleri 

Güzel Sanatlar Fakültesi - K. Ü. Yerleşkesi 

12 Haziran 2017 Adayların Sınava Giriş Gün Dilimlerinin İlanı 

13-14-15 Haziran 2017 

Saat: 09:30 

Müziksel İşitme, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma Sınavı 

Mavi Salon - K. Ü. Yerleşkesi 

16 Haziran 2017  

Saat: 10:00 

Engelli Adayların Müziksel İşitme, Müziksel Söyleme ve Müziksel 

Çalma Sınavı 

Mavi Salon - K. Ü. Yerleşkesi 

Sıralı Sınav 

Sonuçlarının İlanı 
K.Ü. Rektörlüğü’nce Duyurulacaktır 

Kesin Kayıt Tarihi 

Asıl Adayların Kayıt İşlemleri 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı-K.Ü. Yerleşkesi 

(Ö.S.Y.M. tarafından kesin kayıt tarihleri açıklandıktan sonra Sınav Üst 

Komisyonu tarafından http://gsf.kku.edu.tr/adresinde ilan edilecektir) 

Yedek Adayların Kayıt İşlemleri 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı-K.Ü. Yerleşkesi 

(Ö.S.Y.M. tarafından kesin kayıt tarihleri açıklandıktan sonra Sınav Üst 

Komisyonu tarafından http://gsf.kku.edu.tr/adresinde ilan edilecektir) 

*Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, pedagojik formasyonla ilgili usûl ve esaslar çerçevesinde, 

lisans eğitiminden ayrı olarak YÖK tarafından izin verilen üniversitelerde açılmaktadır. Lisans mezunları 

istedikleri takdirde açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvurabileceklerdir. 

*Sınav Üst Komisyonu, 12 Haziran 2017 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi http://gsf.kku.edu.tr/web 

adresinde,  adayların giriş gün dilimlerini ilan edecektir.  

*Sınav Üst Komisyonu, sınav uygulamalarında mesai saatlerinin dışına çıkılması veya sınav uygulama 

günlerinin uzatılması ile ilgili değişiklik yapabilecektir. 

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ 

(http://gsf.kku.edu.tr/) 

http://gsf.kku.edu.tr/
http://gsf.kku.edu.tr/
http://gsf.kku.edu.tr/

