
1 
 

T.C. 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ 

 

 

MÜZİK BÖLÜMÜ  

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Mevcut Elektronik İmzalar

ONUR ŞENEL (Müzik Bölüm Başkanlığı-Bölüm Başkanı) 02.08.2022 15:05



2 
 

Önsöz 

 

 

Bu kılavuz, 2022 yılı Müzik Bölümü özel yetenek sınavı hakkında adayları 
bilgilendirmek ve olası soruları cevaplamak amacıyla hazırlanmıştır. Sınavla ilgili genel 
bilgiler, başvuru şartları, sınav şekli ve değerlendirme usulü ile sonuçların ilanı 
konusunda tüm bilgiler aşağıda sunulmuştur. Yaşanabilecek sorunların önüne geçmek 
için adayların kılavuzu dikkatle okumaları önem taşır. Müzik Bölümü özel yetenek 
sınavına başvuran her adayın bu kılavuzu okuduğu ve belirtilen şartları kabul etmiş 
olduğu varsayılır. Kılavuzda yer almayan durumlar ve başvuru işlemleri sırasında 
yaşanabilecek sorunlar konusunda muzik@sinop.edu.tr adresinden veya 0 368 271 52 
85 telefondan bilgi alınabilir. Bölümümüzü tercih eden tüm adaylara teşekkür eder 
sınavlarında başarılar dileriz. 

 

Müzik Bölümü Başkanlığı 
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2015/7723 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 25 Mayıs 2015 tarihinde kurulmuştur. Resim, Müzik, Grafik Tasarımı 
ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinden oluşan fakültede Müzik Bölümü 2018 – 
2019 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim faaliyetlerine başlamış olup 2021 – 2022 
eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 

 

1.2. Müzik Bölümü  

İki anabilim dalından oluşan Müzik Bölümü, Müzikoloji Anabilim Dalı bünyesinde eğitim 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümün diğer anabilim dalı olan Müzik Teknolojisi 
Anabilim Dalının eğitime açılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.  

 

1.3. Müzikoloji Anabilim Dalı 

Müzikoloji Anabilim Dalı, müziğin toplumsal, kültürel ve sanatsal boyutları üzerine 
bilimsel nitelikte araştırma ve sorgulama yapabilen bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda müziğin kültürel, sosyolojik, psikolojik ve tarihsel 
boyutlarına yönelik teorik derslerin yer aldığı programda, aynı zamanda öğrencilere 
temel müzisyen nitelikleri kazandırmayı amaçlayan uygulama ve icra dersleri de yer 
almaktadır. Program mezunlarının ülkemizde lisans düzeyinde eğitim veren müzik 
bölümlerinin sunduğu istihdam ve kariyer fırsatları ile paralel olanaklardan 
yararlanabilmesi hedeflenmektedir.  

 

2. Özel Yetenek Sınavı 

2.1. Başvuru  

2.1.1. Başvuru Şartları 

Müzik Bölümü 2022 Özel Yetenek Sınavına başvurabilmek için adayların;  

 Bir ortaöğretim kurumundan mezun ya da mezun olabilir durumda olmaları*,  

 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Mevcut Elektronik İmzalar

ONUR ŞENEL (Müzik Bölüm Başkanlığı-Bölüm Başkanı) 02.08.2022 15:05



6 
 

 2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 
ham puan olarak 150 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir (Y-TYT 
puanı dikkate alınmaz).  
 

 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar istedikleri takdirde 2022 YKS 
sınavına başvurmuş olmaları kaydı ile 2022 YKS sınavının hiçbir oturumuna 
girmeseler bile 2021-TYT puanlarını kullanabileceklerdir. Bu durumda YKS 
kılavuzunda belirtilen şekilde dönüştürülmüş puanları işleme alınacaktır.  
 

 Hem 2021-TYT sınavına girerek dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2022-TYT 
sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2022-TYT nihai Sınav 
Puanı olacaktır.    
 

 Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı 
kazanmış adaylar özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim 
programlarına başvurabilirler. 

* Mezun olabilir durumdaki adaylar için açıklamalar Genel Esaslar kısmında (s.12) yer 
almaktadır.  

2.1.2. Engelli Aday Başvurusu 

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. 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.   

 Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavına başvuracak engelli adayların 
değerlendirmede sorun yaşamamaları için müziksel işitme sorularına yanıt 
vermelerini ve bir müzik aleti çalabilmelerini engellemeyecek fiziksel 
özelliklere sahip olmaları tavsiye edilmektedir.  
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2.2. Ön Kayıt  

2.2.1. Ön Kayıt Tarihi:  

Ön kayıtlar 15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru sayfası 26 
Ağustos 17.00’da erişime kapanacaktır. Bu tarihten sonra internet üzerinden veya 
başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Başvuru süresi herhangi bir 
mazeret ile uzatılmayacaktır.  

 

2.2.2. Ön Kayıt İşlemleri: 

Ön kayıtlar Sinop Üniversitesi web sayfasından (www.sinop.edu.tr) ulaşılacak 
olan “Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı” başvuru sayfasından yapılacaktır. 
Kayıt ve sınav ücreti alınmayacaktır.   

Kayıt esnasında adaylardan: TC kimlik numaralarını, nüfus kayıt bilgilerini, 
iletişim ve adres bilgilerini, diploma notu ile ortaöğretim başarı puanlarını ve 2022 YKS 
TYT ham puanlarını belirtmeleri istenecektir.  

Adayların ayrıca: 

 YKS sonuç belgesi,  
 Mezuniyet belgesi veya okullarından alacakları mezun olunabileceğini 

gösterir onaylı belge 
 Vesikalık formatta fotoğraf, 
 Engelli kontenjanına başvuracak olmaları durumunda bir üniversite veya 

Devlet Hastanesi’nden alacakları engellilik durumlarını gösteren geçerli 
Sağlık Kurulu Raporu’nu  

Sisteme yüklemeleri istenecektir. (Engelli adaylar ön kayıt ve sınav konusunda yardım 
istedikleri takdirde kurumumuzun 0 368 271 52 85 numaralı telefonundan destek 
alabilirler).  

 Yüklenecek tüm belgeler okunaklı ve bütün halinde görülebilecek şekilde 
olmalıdır. Eksik bilgi ya da belge ile yapılan başvurular ile okunaksız belgelerle 
yapılan başvurular onaylanmayacaktır.  

Adayların fotoğrafları vesikalık formatta olmalı ve resmi başvurularda 
kullanılabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Fotoğraf son altı ay içerisinde çekilmiş ve 
kolaylıkla tanınmaya imkân verecek nitelikte yüzün açıkça görülebileceği şekilde 
olmalıdır. Fotoğrafta kişinin yakından resmi dışında herhangi bir obje, arka planda 
herhangi bir manzara ya da fonla ilgisi bulunmayan mekân olmamalıdır. Belirtilen 
şartlara uyan fotoğraflar uygun çözünürlük ve netlikte JPG formatı halinde sisteme 
yüklenmeli, ters ya da yan yükleme yapılmamasına dikkat edilmelidir.  

 Belirtilen kurallara uymayan fotoğraflar ile yapılan başvurular 
onaylanmayacağından belirtilen özelliklerde fotoğraf yüklenmesi önem taşır.  
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2.2.3. Sınava Giriş Belgesi  

Üniversitemiz web sayfasından ön kayıt yapmış olan adaylar başvurularının 
onaylanması durumunda sistemden fotoğraflı “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” 
alabileceklerdir. Adayların bu belgenin çıktısını alıp sınav sırasında yanlarında 
bulundurmaları gerekmektedir.    

 

2.2.4. Yabancı Uyruklu Adayların Ön Kayıtları 

Yabancı uyruklu adaylar hem özel yetenek sınavı başvuru sayfası üzerinden hem de 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının https://obs.sinop.edu.tr/oibs/foreign_app/ sayfası 
üzerinden başvuru yapacaklardır. Buradaki başvuru işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi 
https://oidb.sinop.edu.tr/uluslararasi-yabanci-uyruklu-ogrenci-basvuru-kayit-kabul-
duyurusu/ adresinden alınabilir. Özel yetenek sınavına girmeksizin yerleştirme 
yapılamaz. Adaylar özel yetenek sınavı ön kayıt işlemleri sırasında yabancı uyruklu 
öğrenci olduklarını beyan etmelidir. Yabancı uyruklu öğrencilere Yüksek Öğretim 
Kurulu tarafından bu kılavuzda belirtilen sınav takvimi sonrasında olacak şekilde yeni 
bir başvuru hakkı verilmesi durumunda adaylar ilgili tarihlerde Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığının öngördüğü işlemleri yapmakla birlikte Müzik Bölümü Başkanlığına da 
dilekçe ile başvurmalıdır.  

3. Özel Yetenek Sınavı ve Değerlendirilmesi  

3.1.1. Sınav Yeri ve Tarihi  

Sınav, 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’da Güzel Sanatlar Fakültesi sınav 
salonunda başlayacaktır. Adaylar sınava sıra ile gireceklerinden sınavın kaç gün 
süreceği, sınava katılma hakkı olan aday sayısına göre belirlenecektir. Adaylar ön kayıt 
sıralarına göre günlere dağıtılacaklardır. Aday numarasına göre olası sınav günleri şu 
şekildedir: 

Aday Numarası Sınav Günü ve Saati 
1-30 31 Ağustos Çarşamba, 10.00 
31-60 1 Eylül Perşembe, 10.00 
61-90 2 Eylül Cuma, 10.00 
91-120 3 Eylül Cumartesi, 10.00 
121-150 4 Eylül Pazar, 10.00 

 

Başvuran aday sayısının 150’nin üzerinde olması durumunda her gün için 30 aday 
olmak üzere sınava devam edilecektir. Sınavlar, ilan edilen günlerdeki tüm adayların 
sınavları tamamlandığı saate kadar devam edecektir.  
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 Başvuru sayısına göre sınav tarihlerinde değişiklikler olabileceğinden tüm 
adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasındaki (http://gsf.sinop.edu.tr) 
duyuruları takip etmekle yükümlüdür. 

 
 Sınav günleri 09.30 da o gün sınava katılacak adaylar için yoklama 

yapılacaktır. Adayların yoklama sırasında sınav yerinde bulunmaları 
gerekmektedir. 

 
 Beklenmedik durumlarda Sınav Yürütme Komisyonu sınav gün ve saatlerinde 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda tüm adaylara önceden 
duyuru yapılacaktır. 

 

3.1.2.1. Sınav Günü Değiştirme Başvurusu 

Sağlık durumu veya başka bir üniversitede özel yetenek sınavına girecek olması 
sebebiyle sınav günlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu durumlarını 
belgelemek kaydı ile Müzik Bölümü Başkanlığından sınav günü değiştirme talebinde 
bulunabilirler. Söz konusu adaylar https://muzikgsf.sinop.edu.tr/belgeler/ adresindeki 
“Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı Sınav Günü Değiştirme Dilekçesi”ni doldurup, 
sağlık raporlarını veya başka bir üniversitede girecekleri özel yetenek sınavlarına ait 
giriş belgelerini ekleyerek Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreterliğine ileteceklerdir.  

 
 Geçerli bir mazereti olmak kaydıyla aynı gün içinde farklı bir saatte sınava 

girme talebi için de sınav komisyonuna başvurulabilir.  

 

3.2. Özel Yetenek Sınavı Kuralları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

3.2.1. Genel Kurallar  

Adaylar sınav sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:  

1) Adaylar sınava giriş belgeleri ve kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) 
ile birlikte sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce, sınav yerinin önünde hazır 
bulunurlar. Sınava giriş belgesi ve kimlik kartları yanlarında bulunmayan adaylar 
sınava giriş haklarını kaybederler. 

2) Sınava girecek adayların isimleri, sıraları ve sınav düzenine ilişkin gerekli görülen 
diğer konular sınavdan en az bir gün öncesinde, fakülte web sayfasında ilan edilir. 
Adaylar sınava gelmeden bu ilanları takip etmekle yükümlüdür.  

3) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınavları iptal edilecek ve 
gerekli görülürse sınav alanı dışına çıkartılacaklardır. Bu adaylara ilişkin tutanak 
tutulacaktır.  
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4) Sınav Komisyonu Üyeleri ve bu komisyona yardımcı olmakla görevlendirilen tüm 
görevliler sınav kurallarını uygulamakla yetkili ve yükümlüdür.   

3.2.1.2. Sınav Kuralları 

1) Sınav jüri önünde yapılacak ve kamera ile kayıt altına alınacaktır. Adaylar sınava 
başlamadan isimleri ve aday numaralarını kameraya bakarak anlaşılır bir biçimde 
söyleyeceklerdir.  

2) Sınava ait kamera kayıtları talep üzerine adaylara verilmez ya da izletilmez. Yasal 
yükümlülükler gereği saklanır. 

3) Adayların sınav sırasında jüriye sözlü olarak itiraz etmeleri, jüri ile diyaloğa girmeleri, 
performanslarına ilişkin soru sormaları ve sınav için kendilerine ayrılan süreyi gereksiz 
yere uzatmaları yasaktır. 

4) Adaylar performans sınavı için piyano dışındaki çalgılarını yanlarında 
getireceklerdir. 

5) Sınav Yürütme Komisyonu, sınavın uygulama şekli, adayların giriş çıkış düzeni gibi 
konularda gerekli gördüğü düzenlemeleri yapabilir. Sınav jürisi sınavda elektronik 
araçlardan faydalanabilir. Adaylar sınavla ilgili düzenlemelere uymakla yükümlüdür.  

6) Adayların sınava girerken yanlarında herhangi bir tür ses ve/veya görüntü kayıt 
cihazı ya da cep telefonu vb. elektronik iletişim araçları bulundurması kesinlikle 
yasaktır. Bu kurala aykırı hareket ettiği tespit edilen adayların sınavları iptal edilerek 
haklarında gerekli işlemler yapılır. 

3.2.2. Sınav Jürisi  

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi Fakülte Yönetim Kurulunca 
belirlenecek en az üç üyeden oluşur. Bu üyeler Müzik Bölümü Öğretim elemanlarından 
seçilebileceği gibi gerekli görüldüğünde jüri üyesi olarak başka üniversitelerden 
öğretim üyeleri de görevlendirilebilir. 

3.2.3. Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme Ölçütleri 

3.2.3.1. İşitme ve Performans Sınavı  

Sınavda adayların işitme ve müzikal performans becerileri ölçülecektir. Adaylar ilk 
olarak piyanodan verilen sesleri, ezgileri ve ayrıca verilecek olan ritimleri kendi sesleri 
ile tekrar edeceklerdir. İki ses soruları: ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı ve yedili aralıklar; 
üç ses soruları: majör, minör, temel ve çevrim akorlar ile artık ve eksik akorlar; dört ses 
soruları ise dominant yedili ve çevrimleri, majör, minör, eksik ve artık yedili akorlar 
içinden sorulacaktır. 2 ölçüden oluşan 1 adet ezgi ve 2 ölçüden oluşan bir adet ritmin 
tekrarı istenecektir.  

 Sorular birer kez sorulacak tekrarlanmayacaktır. 
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Adaylar müzikal performans değerlendirmesi için bir müzik aleti ile çalacakları veya 
söyleyecekleri iki eser hazırlayıp bunlardan tercih ettikleri bir eseri seslendireceklerdir. 
Jüri gerekli gördüğü takdirde hazırladıkları ikinci eseri seslendirecek ya da ilk 
seslendirdikleri esere göre değerlendirileceklerdir. Adayların performans sınavı için 
seçecekleri müzik aleti ülke çapında örgün eğitimi verilen müzik türlerinden birine ya 
da bunlar dışında olup da jürinin uygun göreceği bir türe özgü olabilir .  

 Müzikal performans sergilemek istemeyen adayların sınavları 80 puan 
üzerinden değerlendirilecektir.  

 

Buna göre sınav soruları ve değerlendirme ölçütleri şu şekildedir: 

 

Soru Türü Soru Sayısı Puan 
İki ses 3 adet 3x4=12 
Üç ses 3 adet 3x6=18 
Dört Ses 2 adet 2x8=16 
Ezgi 1 adet - 2 ölçü 2x10=20 
Ritim 1 adet - 2 ölçü 2x7=14 
Performans 1 eser 20 
Toplam 100 

 

Performans Değerlendirme Ölçütleri 
 

Puan 

Çalgıya/sese hâkimiyet 8 
Müzikal yorumlama 6 
Eserin Zorluk Derecesi 6 
Toplam 20 

 

4. Sınav Sonuçlarının Hesaplanması, İlanı Ve Kayıtlar  

4.1. Genel Esaslar 

Bu kılavuzdaki genel esaslar ÖSYM’nin 2022 YKS kılavuzundaki Özel Yetenek Sınavı 
ile Seçme Yöntemi ilkelerine göre oluşturulmuş olup, genel esaslar açısından ÖSYM 
kılavuzundaki ilkeler bağlayıcıdır. Buna göre: 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan formülde 
görüldüğü gibi belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.  

 Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 
 Ortaöğretim Başarı Puanı 
 2022-TYT Puanı (TYT-P) 
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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.  

2021-YKS için Lise son sınıf öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup, 2021-
YKS de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği halde belirtilen tarihine kadar 
ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için yerleştirildiği programa yaptıramayan 
adaylardan 2022-YKS’ye başvuranların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin 
katsayıları yarıya düşürülmeyecektir.  

 Mezun olma durumundaki adaylar: Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı 
kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek 
ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına 
geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 
Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl 
kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici 
kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını 
yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.  

4.2. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına İlişkin Esaslar 

4.2.1. Öğrenci Kontenjanı 

2021-2022 Eğitim öğretim yılı Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı için belirlenmiş 
olan öğrenci kontenjanı 30’dur (otuz). Bu kılavuzda belirtilen şartları sağlayan ve 
sınavda başarılı bulunan adaylardan yerleştirme puanına (YP) göre ilk 30 sırada yer 
alanlar kesin kayıt hakkı kazanırlar.  

 Sınava başvuran engelli adayların başarılı kabul edilmeleri durumunda diğer 
adaylar için ayrılan kontenjan 28 (yirmi sekiz) olacaktır.  

 

4.2.1.1. Engelli ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı 

Engelli ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı her bir başvuru türü için 2’dir (iki).  
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4.2.2. Değerlendirme  

 Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı Sonucunda 50 veya üzeri puan alan 
adaylar başarılı kabul edilecektir.  

Bu adayların özel yetenek sınav puanları (ÖYSP) kullanılarak sayfa 12’de belirtilen 
hesaplama tablosuna göre yerleştirme puanları (YP) hesaplanacaktır. Daha sonra 
adaylar yerleştirme puanlarına göre sıralanacak ve ilk 30 sırada bulunan aday kesin 
kayıt hakkı kazanacaktır. 50 puan ve üstü alan aday sayısının kontenjan sayısının (30) 
altında olması durumda başarılı aday sayısı kadar kişi kesin kayıt hakkı kazanacaktır. 
50 puan ve üstü alan adayların sayısının kontenjan sayısının üstünde olması 
durumunda ise sıralamada 31 ve daha sonraki sıralarda yer alan adaylar yerleştirme 
puanlarına ve boş kalan kontenjan sayısına göre yedek listeden kesin kayıt hakkı 
kazanacaklardır. 

4.2.3. Alan mezunu ek puanı 

Mezun olduğu ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt yaptırmış 
olmak kaydı ile Müzik Bölümü için alan mezunu olarak kabul edilecek ve ek puan 
alacak bölümler şunlardır:  

 Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Bölümleri 
 Konservatuarların Lise bölümleri  

 

4.3. Sonuçların ilanı 

Özel Yetenek sınavı sonuçları, sınavı izleyen 7 iş günü içinde üniversite veya fakülte 
web sayfasında duyurulur. Kesin kayıt ve yedek kayıt tarihleri ile kayıtta gerekli belgeler 
bu duyuruda yer alacaktır. Kesin kayıt işlemleri Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 
yapılır.   

Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder. 
Boş kalan kontenjanlar için yukarıda ifade edilen kurallar çerçevesinde yerlerine başarı 
sıralamasına göre yedek aday çağrılır.   

 

4.3.1. Sınav sonuçlarına itiraz  

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilanını takip eden ilk iş günü 
mesai bitimine kadar yapılır. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Özel Yetenek Sınav 
Yürütme Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp yapılmadığını denetler. Sınav 
kayıtları ve belgeleri adaya verilmez. 
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 Özel Yetenek Sınavına katılan tüm adaylar bu kılavuzdaki kuralları okumuş ve 
kabul etmiş sayılır.  

 

Bilgi ve duyurular için fakülte web adresi: http://gsf.sinop.edu.tr  

E-posta: muzik@sinop.edu.tr   

Tel: 0 368 271 52 85  
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