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T.C. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ  

2022-2023 AKADEMİK YILI 

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 

 

GRAFİK TASARIM, RESİM VE SERAMİK BÖLÜMLERİ 

 
 
Aday Kabul Şartları 

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

 

2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 150 puan almış olmak.  
 

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece 

“Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 

Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. 

 

Engelli adaylardan [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)] TYT puanı 100 ve 

üzerinde olanlar durumlarını, ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri 

kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların 

puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, 

durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 

programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek 

sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır. 

 

Başvuru Tarihi ve Yeri 

 

Başvurular 08-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında (son başvuru saati 17:00) https://oys.inonu.edu.tr/gsfrgs 

Web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 

Başvuru İşlem Adımları  

 

İnternetten https://oys.inonu.edu.tr/gsfrgs adresine giriş yapınız  

 

Başvuru butonuna tıklayınız. Açılan pencerede bulunan alana T.C. Kimlik numaranızı girerek ön kayıt 

adımlarını tamamlayınız.  

 

Adaylar, tek bir bölüm için tercihte bulunabilecekleri gibi her üç bölüm için de 1. 2. ve 3. tercihte 

bulunabilecekler ve tercih sıralamasına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralamaya tabi 

tutulacaklardır.  

 

Sınava Giriş Belgesi (Başvurusu kabul edilen adaylar, 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren giriş belgesinin 

çıktısını Web üzerinden alabileceklerdir. Adaylara Fakültemiz tarafından Sınava Giriş Belgesi 

gönderilmeyecektir.) 

 



 
 

Özel Yetenek Sınav Tarihi, Yeri ve Kontenjanları 

Bölümler Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri 

Grafik Tasarım, 

Resim,  Seramik 

23 Ağustos 2022       09.00 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok 

(Derslikler) 

 

Tüm adayların 8.30'da sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. 

Öğrenci Kontenjanı 

Bölüm Kontenjan* 

Grafik Tasarım Bölümü Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtildiği kadar 

Resim Bölümü Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtildiği kadar 

Seramik Bölümü Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtildiği kadar 
*Yükseköğretim Genel Kurulunun 08/02/2018 tarihli kararı uyarınca, kontenjanın %10’u engelli öğrencilere ayrılmıştır. 

Özel Yetenek Sınavının Uygulanışı 

 

Her üç bölüm için de tek bir sınav yapılacak ve bölümleri kazananların asil ve yedek listelerinin sıralamaları 

adayların yapmış oldukları tercih sırasına göre oluşturulacaktır. 

  

Özel Yetenek Sınavı tek oturumda, tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Tek oturumlu ve tek aşamalı bu 

sınavda adayların ikiz kağıt üzerine yapacağı DÜZENLEME/KURGU ve İMGESEL TASARIM çalışması 

birlikte değerlendirilecektir. Sınavda sorulacak sorular, kullanılacak kâğıtların ölçüleri ve sınav şekli tamamen 

sınav jürisinin kararına bağlıdır. 

 

Özel Yetenek Sınavının Yapılışı ile İlgili Açıklamalar 

 

Özel Yetenek Sınavı, Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığınca önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde yapılır. 

Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz. Ancak zorunlu nedenlerle sınavın başlama 

saati Sınav Yürütme Kurulu kararı ile ileri bir saate alınabilir. 

 

Adaylar, sınava girmek için sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge 

[Sınava Giriş Belgesi, Özel Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport)] ve sınav araç gereçleriyle (kalem, silgi, 

kalem açacağı, kıskaç vs.) birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar. Sınava Giriş Belgesi ve Özel Kimliği 

olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmaz. Her aday ancak bilgisayar tarafından kura ile belirlenen ve giriş 

belgesinde yazılı olan derslikte sınava girebilir. Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, 

görevlilerce kendilerine hatırlatılır, kurallara uymayanlar veya sınav disiplinini bozanlar sınav dışı bırakılır ve 

haklarında yasal işlem yapılır. 

 

Adaylar sınav başlamadan önce sınav kâğıtlarında kimlik belirtmek için ayrılan köşeye tükenmez kalemle ad, 

soyad ve aday numaralarını yazarlar. Bu köşe sınav sonuna kadar açık kalır. Sınav giriş belgeleri görevlilerce 

incelenir. Sınav sona erince ad, soyad ve aday numarası yazılı köşeler kimlik tespiti yapılmak suretiyle aday 

tarafından salon sorumlularının kontrolünde kapatılarak teslim edilir. Sınav kâğıdı üzerinde işaret niteliği 

taşıyan yazı, çizim, rakam, boya vs. işaret bulunamaz. Buna uymayan kâğıtlar tutanakla iptal edilir. Sınav 

kâğıtları daha sonra görevlilerce Sınav Yürütme Kuruluna teslim edilir. 

 

Adayların cep telefonu ile sınava girmeleri yasaktır. 

 

İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler. 

Sınav için gerekli resim altlığı ve çizim yapılacak resim kâğıdı (Dekanlık onaylı), Dekanlık tarafından 

verilecektir. Diğer malzemeler (kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç vs.) adaylar tarafından getirilecektir. 

 



 
 

Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi 

Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, kâğıtların kapalı kimlik yerleri açılmadan jürinin ortak kararı ile 100 tam 

puan üzerinden mukayeseli değerlendirme yöntemi ile yapılır. Jüri tarafından tespit edilen ortak not, sınav 

kâğıdının üstüne yazılır. 

49 ve altı puan alanlar başarısız kabul edilir ve değerlendirme dışı bırakılır. 50 ve yukarı puanlar Özel Yetenek 

Sınav Puanı (ÖYSP) olarak kabul edilir. 

Daha sonra sınav kâğıtlarındaki kimlik yazılı köşeler açılarak verilen notlar bilgisayara işlenir; Sınavı 

kazanmaya esas olacak kesin hesaplama ve sıralama 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Kılavuzundaki Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yönetimi’nde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. 

Buna göre; 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır. 

• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

• Ortaöğretim Başarı Puanı 

• 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler 

için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 

uygulanmayacaktır): 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan 

adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre 

en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

Özel Yetenek Sınav Sonucunun İlanı ve Kayıt 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, Üniversitemizin Web sayfasında ilan edilecektir. 

Asil ve yedek listeden kazananların kayıtları, Eylül ayı içinde Üniversite tarafından ilan edilecek kayıt dönemi 

içerisinde yapılacaktır. 

 

Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını 

kaybedeceklerdir. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine kontenjan doluncaya kadar yedek listeden 

adaylar sırasıyla çağrılacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 
 

T.C. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ  

2022-2023 AKADEMİK YILI 

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 

 

MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI 
 

 
Aday Kabul Şartları 

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

 

2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 150 puan almış olmak.  

 

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece 

“Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 

Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. 

 

Engelli adaylardan [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)] TYT puanı 100 ve 

üzerinde olanlar durumlarını, ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri 

kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların 

puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, 

durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 

programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek 

sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır. 

 

Başvuru Tarihi ve Yeri 

 

Başvurular 08-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında (son başvuru saati 17:00) 

https://oys.inonu.edu.tr/gsfmuzikoloji Web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 

Başvuru İşlem Adımları 

 

İnternete bağlı bir bilgisayar ile https://oys.inonu.edu.tr/gsfmuzikoloji adresine giriş yapınız. 

 

Başvur butonuna tıklayınız. Açılan pencerede bulunan alana T.C. Kimlik numaranızı girerek ön kayıt 

adımlarını tamamlayınız. 

 

Sınava Giriş Belgesi (Başvurusu kabul edilen adaylar, 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren giriş belgesinin 

çıktısını Web üzerinden alabileceklerdir. Adaylara Fakültemiz tarafından Sınava Giriş Belgesi 

gönderilmeyecektir.) 

 

 Özel Yetenek Sınav Tarihi, Yeri ve Kontenjanı 

Bölüm Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri 

Müzikoloji 
22-23 Ağustos 2022 

 
09.00 

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi Konser Salonu 

 
Sınav belirtilen tarihlerde bitmediği takdirde sonraki günlerde de devam edecektir. 

 



 
 

Öğrenci Kontenjanı 

 

Ana Bilim Dalı Kontenjan* 

Müzikoloji Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtildiği kadar 
*Yükseköğretim Genel Kurulunun 08/02/2018 tarihli kararı uyarınca, kontenjanın %10’u engelli öğrencilere ayrılmıştır. 

 

Özel Yetenek Sınavının Uygulanışı 

 

Kategori Puan 

a) İşitme Yeteneği 60 

b) ÇalgıYeteneği 20 

c) SesYeteneği 10 

d) Mülakat 10 

Genel Toplam 100 

 
Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Esaslar 

 

Adayların Özel Yetenek Sınavı Başarı Puanı hesaplanırken; İşitme Yeteneği 100 puan üzerinden 60 puan 

olarak değerlendirilecektir.  

 

  İşitme Yeteneği: 60 puan 

Çokses İşitme:Tek ses,  İki ses, üç ses ve dört ses işitmeden oluşacaktır. Adaylar, piyanoda aynı 
anda çalınacak olan iki sesi, üç sesi ve dört sesi “Na” veya “La” hecesiyle verirler. 

 

Ezgi işitme: Bu bölüm makamsal ve tonal ezgiler olmak üzere ikiye ayrılır. Adaylara  dörder 

ölçüden oluşan iki ayrı ezgi sorulur ve piyanoda çalınacak olan ezgilerin “Na” veya “La” hecesiyle 

tekrar edilmesi istenir. 

 

Tartım İşitme: Adaylara dört ölçüden oluşan bir tartım kalıbı sorulur ve adaylardan bu tartımı 

el ile veya kalemle vurarak tekrar etmesi istenir. 

 

Müziksel İşitme ve Algılama Yeteneği Puan Durumu 

 

İşitme Yeteneği Adet Puan Toplam Puan 

Tek Ses İşitme 2 x 2 4 

İki Ses İşitme 2 x 5 10 

Üç Ses İşitme 2 x 5 10 

Dört Ses İşitme 2 x 10 20 

Tonal Ezgi 1 x 16 16 

Makamsal Ezgi 1 x 16 16 

Ritm Tekrarı 2 x 12 24 

 Genel Toplam 100 

 

 

 



 
 

a) Çalgı Yeteneği ( 20 puan) 

 

Bu bölümde adaydan çalgısı ile hazırladığı bir parçayı seslendirmesi istenir. Çalgının doğru tutulması, 

ritmin ve seslerin doğru olması, halk müziği eserlerinde tavrın kullanılması yönü ile değerlendirilir. 

Adaylar çalgılarını kendileri getirir. (Piyano çalacak adaylar için sınav salonunda piyano 

bulunmaktadır.) 

 

b) Ses Yeteneği ( 10 puan) 

 

Adaydan hazırladığı bir eseri (okul şarkıları-halk türküsü-marş vs) seslendirmesi istenir. Hazırlanmış 

olan eserin müzikal biçimde, ritminin ve seslerin doğru olması yönü ile değerlendirme yapılır. 

 

c) Mülakat ( 10 puan) 

 

Adayın kendini ifade edebilme becerisi ve başvuru yaptığı alana ilgisi değerlendirilir. 

 

Önemli Not:  

*Tek aşamalı dört bölümlü sınavda 50 ve üzeri puan alan adaylar belirlenen kontenjan sayısına göre 

sıralanacaktır. 50 puan altında değer alan adaylar ise başarısız ilan edilecektir.  

 

Sınavda Adayların Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 

 

 

1. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport) ile sınava 

gireceklerdir. Başka kimlik kabul edilmeyecek ve Nüfus Cüzdanı mutlaka fotoğraflı olacaktır. 

 

2. Adaylar, sınava silgi ve yumuşak uçlu kurşun kalem getireceklerdir. 

 

3. Adaylar, sınava girmek için o sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce, yanlarında getirmeleri 

zorunlu olan belge ve gereçlerle sınav yerinde hazır bulunacaklardır. 

 

4. Özel yetenek sınavı başvurularının planlanandan fazla olması halinde sınav mesai saatleri dışına 

taşabilir. Bu durumda Sınav Yürütme Kurulu’nca sınav yerinde adaylara açıklama yapılır. 

 

Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, görevlilerce kendilerine hatırlatılır. 

Kurallara uymayanlar veya sınav disiplinini bozanlar ile kendileri yerine başkasını sınava sokanlar 

sınav dışı bırakılır ve haklarında yasal işlem yapılır. Sınavlar kamera ile kayıt altına alınır. 

 

5. Yetenek Sınavı Salonu’na adayların cep telefonu (kapalı konumda olsa dahi), ses kayıt cihazı, kamera 

ve benzeri özelliklere sahip araçlarla girmeleri yasaktır. 

 

Akış 

 Yönergede belirlenmiş iki aşamalı yetenek sınavı, adayın randevu sistemine göre belirlenen saatler 

aralığında yapılacaktır.  

 Saatler random (rastgele) sınavdan önce bir tarihte açıklanacaktır. Aynı zamanda adaydan sınav 

saatinden 15 dakika önce bekleme alanında olması istenecektir.  

 Sınav süresi 15 dakikayı aşmayacak şekilde belirlenecek olup her adaydan sonra sınav alanının 

temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için ek süre sağlanacaktır. 

 Belirlenen başvuru sayısına göre sınav tarihleri aralığında değişiklik meydana gelmesi halinde bu 

durum jüri raporu ile sınav günü duyurulacaktır. 

 



 
 

Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi 

Sınavı kazanmaya esas olacak kesin hesaplama ve sıralama 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Kılavuzundaki Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yönetimi’nde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. 

Buna göre; 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır. 

• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

• Ortaöğretim Başarı Puanı 

• 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler 

için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 

uygulanmayacaktır): 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan 

adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre 

en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

Özel Yetenek Sınav Sonucunun İlanı ve Kayıt 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, Üniversitemizin Web sayfasında ilan edilecektir. 

 

Asil ve yedek listeden kazananların kayıtları, Üniversitemiz tarafından ilan edilecek kayıt dönemi içerisinde 

yapılacaktır. 

 

Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını 

kaybedeceklerdir. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine kontenjan doluncaya kadar yedek listeden 

adaylar sırasıyla çağrılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

T.C. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ  

2022-2023 AKADEMİK YILI 

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 

 

MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI 
 

Aday Kabul Şartları 

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

 

2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 150 puan almış olmak.  

 

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece 

“Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 

Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. 

 

Engelli adaylardan [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)] TYT puanı 100 ve 

üzerinde olanlar durumlarını, ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri 

kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların 

puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, 

durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 

programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek 

sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır. 

 

Başvuru Tarihi ve Yeri 

 

Başvurular 08-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında (son başvuru saati 17:00) 

https://oys.inonu.edu.tr/gsfmuzikteknolojisi Web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 

Başvuru İşlem Adımları 

 

İnternete bağlı bir bilgisayar ile https://oys.inonu.edu.tr/gsfmuzikteknolojisi adresine giriş yapınız. 

 

Başvur butonuna tıklayınız. Açılan pencerede bulunan alana T.C. Kimlik numaranızı girerek ön kayıt 

adımlarını tamamlayınız. 

 

Sınava Giriş Belgesi (Başvurusu kabul edilen adaylar, 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Sınava Giriş 

Belgesinin çıktısını Web üzerinden alabileceklerdir. Adaylara Fakültemiz tarafından Sınava Giriş Belgesi 

gönderilmeyecektir.) 

Özel Yetenek Sınav Tarihi, Yeri ve Kontenjanları 

 

Bölüm Sınav Tarihi Sınav 

Saati 

Sınav Yeri 

Müzik 

Teknolojisi 

22-23 Ağustos 2022  

 

   09.00 İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi Konser Salonu 

 

Sınav belirtilen tarihte bitmediği takdirde sonraki günlerde de devam edecektir. 

 



 
 

Öğrenci Kontenjanı 

 

Ana Bilim Dalları Kontenjan* 

Müzik Teknolojisi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtildiği kadar 
*Yükseköğretim Genel Kurulunun 08/02/2018 tarihli kararı uyarınca, kontenjanın %10’u engelli öğrencilere ayrılmıştır. 

 

Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı’na ön kayıt yaptırmış adaylar tek aşamalı üç bölümlü bir sınav sürecinden 

geçecektir.  

 I. Bölüm, müziksel işitme ve okumanın ölçümlenmesine dayalı olarak aralık, ezgi tekrarı ve deşifre 

okuma sınavıdır.  

 II.Bölüm, müzik teknolojisine ilişkin mesleki işitme/algılama becerisinin ölçüldüğü uygulamalı 

bir mesleki işitme sınavı,  

 III.Bölüm ise, adayın müzik teknolojisine yönelik eğiliminin uygulamalı ve soru-cevap tekniği ile 

değerlendirileceği sözlü görüşme sınavıdır. 

 

Tek aşamalı üç bölümlü sınavda 50 ve üzeri puan alan adaylar belirlenen kontenjan sayısına göre 

sıralanacaktır. 50 puan altında değer alan adaylar ise başarısız ilan edilecektir. Adayların puanlama 

sırasında yer alabilmeleri için I. II. ve III. Bölümlere girmesi zorunludur. Bu bölümlerden herhangi birine 

herhangi bir nedenden dolayı girmeyen adaylar başarısız sayılır. 

 

 

I. BÖLÜM: MÜZİKSEL İŞİTME VE OKUMA SINAVI 

 

Tanım: 

Müzik Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmek için ön 

kayıt yaptıran adayların müziksel işitme ve okuma becerisine yönelik ilk bölüm sınavıdır. İşitsel algılamanın 

ölçülmesine dayanan bu sınavda adaylar sınava tek tek alınır ve iki kategoride sorular yöneltilir. Birinci 

kategori (aralık algılama); birden fazla sesin (2, 3 ve 4 ses) aynı anda piyanoda duyurulması ve adayın bu 

sesleri ayrıştırarak tek tek “Na” ya da “A” heceleri ile tekrar etmesi üzerine kuruludur. İkinci kategori (ezgi 

algılama ve deşifre okuma); Ezgi algılama kategorisinde birbirinden farklı karaktere (inici, çıkıcı, yanaşık, 

uzak, modal, tonal vb) sahip ölçülerden oluşan ezgisel çizgilerin piyanoda duyurulması ve adayın seslendirilen 

ezgiyi “Na” ya “da “A” heceleriyle tekrar etmesinden oluşmaktadır. Deşifre okuma kategorsinde ise 

birbirinden farklı karaktere (inici, çıkıcı, yanaşık, uzak, modal, tonal vb) sahip ölçülerden oluşan ezgisel 

çizgilerin deşifre okunmasına dayanır. Bölümü oluşturan ölçütler aşağıda yer almaktadır. 

 

Çift ses 2 Adet (10 Puan) 

Üç ses 2 Adet (10 Puan)  

Dört ses 2 Adet (20 Puan)  

Ezgi 2 Adet (Tonal ve makamsal) (30 Puan) 

Deşifre 1 Adet (Tonal ) (20 Puan) 

Ritm Tekrarı 1 Adet (10 puan) 

 

 



 
 

Değerlendirme: 

 

I. Bölüm müziksel işitme ve okuma sınavından alınan toplam puanın genel değerlendirmedeki payı 100 puan 

üzerinden %40 olarak belirlenmiştir. 

 

II. BÖLÜM: MESLEKİ İŞİTME SINAVI 

Tanım: 

Müzik Teknolojisi Anabilim dalına başvuran ve I. Bölümün sorularını cevaplayan adayların devam edebileceği 

bu bölümde kaydedilmiş örneklerden yola çıkılarak adayın tını ayrıştırma ve ses karşılaştırma becerisi ölçülür.  

 1. Örnek “Oluşturulan bir projenin multitrack kaydı üzerine ayrıştırma yapması istenecektir.”  (30 

Puan) 

 2. Örnek “Oluşturulan bir projenin müzik tarzını belirlemesi istenecektir.” (35 Puan) 

 3. Örnek “Oluşturulan bir projenin frekans ayrıştırması yapması istenecektir.” (35 Puan) 

 

Değerlendirme: 

II. Bölüm mesleki işitme sınavında alınan toplam puanın genel değerlendirmedeki payı 100 Puan üzerinden 

%40 olarak belirlenmiştir. 

 

III. BÖLÜM: SÖZLÜ GÖRÜŞME SINAVI 

Tanım: 

Müzik Teknolojisi Anabilim dalına başvuran adayların II. Bölüm mesleki işitme sorularını cevaplayan 

adayların devam edeceği MÜLAKAT sınavıdır. Bu bölümde adaylar tek tek görüşmeye alınır ve adayın müzik 

teknolojisine yönelik eğilimi sorgulanır. Bu aşamada aday, eğer varsa, geçmişte yaptığı çalışmaları herhangi 

bir medya aracılığı ile (CD, DVD, HDD, Flash vb.) sunabilir ve 2 dakika süre ile sınırlı tutulacak çalgı ve/veya 

vokal performansını gösterebilir. 

 

Değerlendirme: 

III. Bölüm sözlü görüşme sınavında alınan toplam puanın genel değerlendirmedeki payı 100 Puan üzerinden 

%20 olarak belirlenmiştir. 

 

Sınavın Değerlendirmesi: 

Kontenjan dâhilinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların dereceleri her üç bölümden alacakları 

puanların toplanmasıyla oluşur. Tüm aşamaların adayın toplam puanına yüzde etki oranı aşağıda 

belirtilmektedir. 

 I. Aşama “Müziksel İşitme ve Okuma” Sınavı: %40 

 II. Aşama “Mesleki İşitme” Sınavı: %40 

 III. Aşama “Sözlü Görüşme” Sınavı: %20 

Toplam: %100 

 

 

 



 
 

Tablo 1. Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı Genel Değerlendirme Puan Tablosu 

I. BÖLÜM 

Müziksel İşitme 

ve Okuma 

İki Ses 

(2 Adet) 

Üç Ses 

(2 Adet) 

Dört Ses 

(2 Adet) 

Ezgi 

(2 Adet) 

Ritim 

(1 Adet) 

Deşifre 

(1 Adet) 

Puan 10 10 20 30 10 20 

Toplam 100 Puan 

II. BÖLÜM 

Mesleki İşitme 1. Örnek 2. Örnek 3. Örnek 

Puan 30 35 35 

Toplam 100 Puan 

III. BÖLÜM 

Sözlü Görüşme Bu bölümde adaylar tek tek görüşmeye alınır ve adayın müzik teknolojisine yönelik 

eğilimi sorgulanır. Bu aşamada aday, eğer varsa, geçmişte yaptığı çalışmaları 

herhangi bir medya aracılığı ile (CD, DVD, HDD, Flash vb.) sunabilir ve 2 dakika 

süre ile sınırlı tutulacak çalgı ve/veya vokal performansını gösterebilir. 

Puan 100 Puan 

GENEL ORTALAMA 

I. BÖLÜM II. BÖLÜM III. BÖLÜM 

Müziksel İşitme ve Okuma  Mesleki İşitme Sözlü Görüşme 

%40 %40 %20 

 

SINAV KURALLARI VE AKIŞ 

Aşağıda belirtilen uyarıları önemle dikkate alınız. 

 Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport) ile sınava 

gireceklerdir. Başka kimlik kabul edilmeyecek ve Nüfus Cüzdanı mutlaka fotoğraflı olacaktır. 

 Sözlü görüşme bölümü için sunulması planlanan herhangi bir dosyanın her jüriye ayrı ayrı 

sunulabilmesi amacıyla en az 3 adet düzenlenmesi. 

Akış 

 Yönergede belirlenmiş tek aşamalı üç bölümlü yetenek sınavı adayın randevu sistemine göre 

belirlenen saatler aralığında yapılacaktır.  

 Saatler random (rastgele) sınavdan önce bir tarihte açıklanacaktır. Aynı zamanda adaydan sınav 

saatinden 15 dakika önce bekleme alanında olması istenecektir.  

 Sınav süresi 15 dakikayı aşmayacak şekilde belirlenecek olup her adaydan sonra sınav alanının 

temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için ek süre sağlanacaktır. 

 Belirlenen başvuru sayısına göre sınav tarihleri aralığında değişiklik meydana gelmesi halinde bu 

durum jüri raporu ile sınav günü duyurulacaktır. 



 
 

 

Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi 

Sınavı kazanmaya esas olacak kesin hesaplama ve sıralama 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Kılavuzundaki Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yönetimi’nde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. 

 

Buna göre; 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır. 

 

• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

• Ortaöğretim Başarı Puanı 

• 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler 

için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için 

uygulanmayacaktır): 

 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 

 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: 

 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

 

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan 

adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre 

en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

Özel Yetenek Sınav Sonucunun İlanı ve Kayıt 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, Üniversitemizin Web sayfasında ilan edilecektir. 

 

Asil ve yedek listeden kazananların kayıtları, Üniversitemiz tarafından ilan edilecek kayıt dönemi içerisinde 

yapılacaktır. 

 

Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını 

kaybedeceklerdir. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine kontenjan doluncaya kadar yedek listeden 

adaylar sırasıyla çağrılacaktır. 


