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T.C 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 

2019-2020 ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı  

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek sınavına ilişkin bilgiler aşağıdadır. 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

KONTENJAN 

2018 /2019 TYT 

puanının   (Ham puan) en 

az** 

Kontenjan 
Engelli 

Kontenjanı* 

Genel 

Kontenjan 

TYT Taban 

Puanı 

Engelli 

Öğrenci TYT 

Taban 

Puanı*** 

Müzik 

Öğretmenliği 
45 5 50 150 100 

 

*Engelli Kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı genel kontenjana 

aktarılacaktır. 

** 2019 TYT’de en az 150 ve üzeri puana veya 13/03/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2018 TYT puanı. (2018-

TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019 

yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak Yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin 2018-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. 

Bkz. 2019 YKS Kılavuzu 5. Bölüm) 

*** 2019 YKS kılavuzunda “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 “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek 

sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle 

geçerlidir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2018 Tarih ve 11624 sayılı yazısı 

gereğince.) 
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Programın Adı Ön Kayıt Tarihi Sınav Tarihi 

Müzik Öğretmenliği 22-26 Temmuz 2019 

29 Temmuz 2019 tarihinden sınav 

bitinceye kadar (Tüm adaylar için sınav 

başlangıç tarihi 29 Temmuz 2019) 

 

ÖN KAYIT (BAŞVURU) 

Adaylar ön kayıtlarını  http://soft.ohu.edu.tr/basvuru/  adresinden “Güzel Sanatlar Alanı 

Özel Yetenek Sınavları Başvuru Sistemi” linkinden elektronik ortamda yapacaklarıdır. 

 

SINAV YERİ VE SAATİ 

SINAV YERİ  : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Merkez Yerleşke / NİĞDE 

 

SINAV TARİHİ ve SAATİ: 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 09.00’da başlayacak olup, 

iki aşamalı şekilde gerçekleştirilecektir.  

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA GETİRECEKLERİ BELGELER 

1. Web sayfası üzerinden alınan özel yetenek sınavı giriş belgesi, 

2. Nüfus Cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı 

 

SINAV PROGRAMI VE YÖNTEMİ 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Öğretmenliği Özel Yetenek Giriş Sınavı 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 09.00’da 

başlayacak olup, iki aşamalı şekilde gerçekleştirilecektir.  

I. AŞAMA SINAVI 

Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavının I. Aşaması, ön eleme niteliğindedir.  

I. Aşama sınavı adayların aday numaralarına göre sınav jürisinin bulunduğu sınıfa/sınıflara 

sırayla alınmasıyla gerçekleştirilir. Adaylara bu bölümde tek ses, iki ses, üç ses, dört ses, ezgi 

ve ritim tekrarına yönelik sorular yöneltilir. Aday sorulara uygulamalı olarak cevap verir. 

Adayların aldıkları puanlar, 100 puan üzerinden hesaplanır. 

I. Aşama (ön eleme) sınavını takiben adayların başarı puanları en yüksekten en düşüğe doğru 

sıralanır. I. Aşama sınavında başarılı bulunan ilk 100 aday II. Aşama sınavına girmeye hak 

kazanır. (100. sırada yer alan adayla sonraki sıradaki aday / adayların puanlarının eşitliği 

durumunda bu adaylar da II. Aşama sınavına girme hakkı kazanırlar.) 

İlan edilen gün ve saatte mazeretli olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybeder 

ve herhangi bir hak iddia edemezler.  

I. Aşama sınavı ön eleme amaçlı olup, adayın II. Aşama sınavındaki başarı puanının 

hesaplanmasında herhangi bir etkiye sahip değildir.  

http://soft.ohu.edu.tr/basvuru/
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I. Aşama sınavı sonuçları, sınavın bittiği gün Üniversitenin internet sitesinde duyurulacaktır.  

II.  AŞAMA SINAVI 

Sınavın Bölümleri: 

1. Deşifre Solfej  

 Sınavın deşifre solfej bölümünde adaylar jüri tarafından belirlenen bir solfej parçasını 

deşifre ederek seslendireceklerdir. 

2. Müziksel Söyleme  

Sınavın müziksel söyleme etabında adayın, ses özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel 

söyleme sınavında tüm adayların İstiklal Marşı’nı doğru, temiz bir sesle eşliksiz ve anlaşılır 

biçimde söylemeleri gerekir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) adayların kendileri 

tarafından seçilir.  

Müziksel söyleme bölümünde adayların ses özelliklerine göre belirlenen eserler 

çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülür. Adayların sınavın bu bölümünde 

müziksel söyleme becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur. 

a) Sağlıklı Sese Sahip Olma:  

Seste kısıklık, hışırtı ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin bulunmaması. 

b) Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği:  

Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olunması. 

c) Doğru ve Temiz Söyleme:  

Şarkının doğru ritimlerde ve temiz sesle söylenmesi. 

d) Konuşmada Anlaşılırlık:  

Seslendirilen şarkıda sözlerin açık ve anlaşılır olması. 

e) Müziksel Duyarlılık:  

Seslendirilen şarkıda sesin duyarlı, etkili ve anlamına uygun kullanılarak eserin nüans 

özelliklerine uygun seslendirilmesi. 

3.  Müziksel Çalma  

 Sınavın müziksel çalma bölümünde adayın çalgı çalabilme becerileri ölçülür. Adayların 

müziksel çalabilme becerileri aşağıda sıralanan maddelerde gerçekleştirilir. 

a) Deşifre Çalma: Adaylar sınav esnasında jüri tarafından belirlenecek bir etüt ya da eseri 

çalgıları ile deşifre edeceklerdir. 

b) Bir ya da Birden Fazla Eseri Çalgısıyla Çalma: Adaylar; tuşlu-dokunmalı (piyano), 

mızraplı/tezeneli (gitar, mandolin, bağlama, kanun, ud vb.), yaylı (keman, viyola, kontrbas, 

kemençe vb.) ve üflemeli (blokflüt, yan flüt, obua, klarnet, ney, mey vb.) çalgılardan 

biriyle kendi hazırladıkları bir eseri (Jüri üyeleri ihtiyaç duydukları takdirde birden fazla 

eser dinlemek isteyebilir) çalacaklardır.  

Fiziksel yapısı çalgı çalmaya ya da müzik yapmaya uygun olmadığı jüri tutanağıyla 

kararlaştırılan aday için puanlama (değerlendirme) yapılmayacaktır.  
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Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.), mekanik öğeler taşıyan ve programlanabilir 

öğeleri olan (elektronik org vb.) çalgılarla sınava girilmeyecektir. 

Adaylar sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano dışındaki çalgıları 

beraberinde getireceklerdir. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilecektir.  

 Adayların bu sınavda müziksel çalma becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz 

önünde bulundurulur: 

- Doğru ve Temiz Çalma: Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesiyle eserin doğru ve 

kesintiye uğratılmaksızın seslendirilmesi, 

- Teknik Düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği, 

- Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalınması,  

- Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir. 

NOTLAR  

 * II. Aşama sınavında yer alan Solfej, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma sınavlarına 

ilişkin not dağılımı II. Aşama jüri üyeleri tarafından tespit edilecektir. 

 ** I. Aşama (ön eleme) sınavını kazanıp II. Aşama sınavına girmeyen adaylar için 

Yerleştirme Puanı hesaplanmaz. Dolayısıyla, adayların başarılı sayılabilmeleri için II. Aşama 

sınavına girmeleri ön şarttır. 

*** II. Aşama sınavında 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak, 50 ve üzeri puan 

alan adayların puanları hesaplanacaktır. 50 puandan aşağı alan adaylar elenecektir. 

GENEL HÜKÜMLER  

* Özel Yetenek Sınavına giren adaylar bu hükümleri kabul etmiş sayılır.  

* Sınava cep telefonu, kayıt cihazı vb. araçlarla girilmeyecektir.  

* Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.  

SINAV SONUÇLARININ İLANI  

Özel Yetenek Sınavında başarılı olanlar puan sırasına göre (büyükten küçüğe) kontenjan 

kadar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Sınav sonuçları Üniversitenin İnternet sitesinden 

duyurulacaktır. 

KESİN KAYIT TARİHLERİ  

Kesin kayıt listesinde yer alan adayların kayıtları, 16 Eylül 2019 tarihinde Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Bürosunda 

08.00–12.00 ve 13.00–17.00 saatleri arasında yapılacaktır.  

Asıl adaylardan kesin kayıt yaptırmayanların yerine yedek aday puan sıralı listeye göre 

yedek adaylardan alınacaktır.  

Yedek adayların kesin kayıt işlemleri 17 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır. Müzik 

Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavları ile yedek listede olan adaylar 17 Eylül 2019 tarihinde 

saat 15.00’a kadar dilekçelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na vermek zorundadırlar.  
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KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR  

1. Kesin kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir.  

2. Engelli adaylar için engel durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelemek 

zorundadırlar 

3. Adaylar kayıt için şahsen başvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz.  

4. Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez.  

      5. 2008 ve öncesi lise mezuniyeti olanlar diplomanın aslı yada noter tasdikli 

fotokopisi ibraz etmek zorundadır. 

6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversite 

gerekli yasal işlemleri yapmada yetkilidir. 

 

NOT: SINAVLAR SONUCU KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR KESİN 

KAYIT ESNASINDA 2008 VE ÖNCESİ LİSE MEZUNİYETİ OLANLAR 

DİPLOMANIN ASLI YADA NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİSİNİ İBRAZ 

EDEMEZLER İSE KAYIT HAKLARINI KAYBEDECEKLERDİR. 

 

Bu kılavuz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunun 25.06.2019 tarih ve 

2019/127 sayılı kararı gereğince kabul edilen Güzel Sanatlar Alanı Özel Yetenek Sınav 

Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

 


