T.C.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI
YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönerge Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Lisans programlarına özel yetenek sınavıyla
öğrenci alınmasına dair hükümleri kapsar. Ön kayıt işlemleri, sınavın yapılması, değerlendirilmesi,
sonuçların duyurulması ve kesin kayıt işlemleri bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
Dayanak
Madde 2 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve ilgili mevzuata dayanılarak
hazırlanmıştır.
Başvuru Koşulları
Madde 3. I- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olmak.
Fakülteye, mevzuat hükümlerine bağlı kalınarak yurtdışından da öğrenci kabul edilebilir.
II- Lise veya dengi okullar veya Açıköğretim lisesinden mezun durumda olmak.
III- Özel Yetenek Sınavı’nın yapıldığı yıl, YGS’den (ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Kılavuzu’nda belirtilen puandan az olmamak koşuluyla Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda belirtilecek
puanı almış olmak.
IV- Adayların GSF Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmeleri için sahip olmaları gereken diğer şartlar
ve gerekli belgeler (nüfus cüzdanı, YGS sonuç belgesi, fotoğraf, adayın girmek istediği sınav başvuru
formu) Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenir ve sınav kılavuzuyla ilan edilir.
V- Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde,
aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem başlatılır.
Başvuru Tarihi ve Yeri
Madde 4- Başvurular Fakülte Dekanlığının ilan ettiği tarihler arasında Batman Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Aday Kayıt Bürosuna mesai saatleri içinde adayın bizzat kendisi tarafından
yapılacaktır. Aday başvuru formu bu bürodan sınav kılavuzu ise internetten temin edilecektir
Sınavlar
Madde 5-Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan
edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday
değerlendirme dışı bırakılır.
Madde 6- Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve yanlarında getirmeleri gereken belge
ve malzemeler internet sayfasından duyurulacaktır. Kimlik belgesi, ön kayıt formu ve YGS sonuç
belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmaz.
Madde 7- Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavları Dekanlık tarafından yürütülür. Sınav
boyunca tüm idari ve akademik personel görevlidir.
Madde 8- Dekanlık sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar:
I- Sınav Yürütme Komisyonunu oluşturmak.
II- Sınav Jürilerini oluşturmak.
III- Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait asıl ve yedek
listelerin ilanını yapmak.
IV- Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak için gerekli tedbirleri almak
V-Sınav salonlarında gözetmen görevlendirmek.

Madde 9- Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı, ilgili yılın sınav kılavuzunda ayrıntılarıyla
açıklanacak olan iki basamaktan oluşmaktadır:
I-Canlı Modelden Desen Çalışması: Adaylar, canlı bir modelin desenini sınavdan önce Batman
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca verilecek 50X70 cm’lik resim kağıdının yarısına
(35x50cm) çizeceklerdir. Puanlama 100 puan üzerinden yapılır.
II-İmgesel Tasarım Çalışması: Adaylar, yine aynı salonda, sınavın imgesel tasarım çalışması
bölümüne alınacaktır. Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca verilecek 50X70
cm’lik resim kağıdının diğer yarısına (35x50cm) kendilerine verilecek bir konuyu, hayali olarak
kurşun kalem kullanarak çizeceklerdir. Puanlama 100 puan üzerinden yapılır.
III- Sınav Puanının Belirlenmesi: Birinci basamak ve ikinci basamak sınavlarının ortalaması sınav
puanı olarak belirlenir.
Madde 10-Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı üç basamaktan oluşmaktadır.
I-Birinci Basamak Sınavı: İşitme yeteneği: 100 puan.
Çok ses işitme: Tek ses işitme, iki ses işitme, üç ses işitme ve dört ses işitmeden olacaktır. Adaylar
piyanoda çalınacak olan tek sesi, iki sesi daha sonra da üç sesi ve dört sesi “NA” veya “LA” hecesiyle
verirler.
Ezgi işitme: Bu bölümde makamsal ya da tonal olabilecek bir adet ezgi sorulur. Piyanoda çalınacak
olan ezgilerin yine “NA” veya “LA” hecesiyle tekrar edilmesi istenir.
Tartım işitme: Bu bölümde adaylara bir adet tartım kalıbı sorulur ve adaylardan bu tartımı el ile veya
kalemle vurarak tekrar etmesi istenir.
Tek Ses: 5X2= 10 Puan
İki Ses: 5X2= 10 Puan
Üç Ses: 5X4= 20 Puan
Dört Ses: 5X2=10 Puan
Ezgi:
30 Puan
Tartım:
20 Puan
Toplam:
100 Puan
İkinci. Basamak Sınavı:
Kompozisyon Yazımı : 100 Puan
1.Basamak sınavında başarılı olan adaylardan bu sınavda müzik ile ilgili erilecek herhangi bir konuyu
iki sayfayı geçmeyecek şekilde, gramer kurallarına uygun ve tutarlı cümleler kurarak ifade etmesi
istenir. 49 puan ve altında kalanlar başarısız kabul edilir ve değerlendirme dışı bırakılır (Aritmetik
ortalama ve standart saptama hesabına dahil edilmez). 50 ve üstünde puan almaya hak kazanan adaylar
3. Basamak sınavına girmeye hak kazanır.
Üçüncü Basamak Sınavı:
Mülakat: 100 Puan.
Bu bölümde adaylara müzik bölümünde okumak istemelerinin sebepleri sorulur ayrıca adaylardan
seslendirmek istedikleri bir parçayı seslendirmeleri istenir. Adaylar çalgılarını kendileri getirir (piyano
çalacak adaylar için sınav salonunda piyano bulunmaktadır).
Sınav Yürütme Komisyonu
Madde 11- Sınav Yürütme Komisyonu Fakülte Yönetim Kurulunca seçilmiş biri başkan üç (3) asıl bir
(1) yedek veya beş (5) asıl bir (2) yedek üyeden oluşmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde memurlarda
bu komisyonda görevlendirilebilir. Bu komisyon Fakültenin yapacağı özel yetenek sınavlarının
yapılışı, uygulanışı, değerlendirmesi yönteminin ve hesaplama sisteminin belirlenmesi ve sınav
kılavuzunun hazırlanması ile görevlidir.
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Özel Yetenek Sınav Jürileri
Madde 12- Sınav jürileri alanında uzman öğretim elemanları arasından ilgili bölüm başkanlığının
önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu tarafından biri başkan beş (5) asıl iki (2) yedek veya üç (3) asıl bir
(1) yedek üyeden oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde başka üniversitelerden görevlendirme
yapılabilir. Sınav jürisi 3 kişiden az olamaz.
Sınav Sorularının Hazırlanması ve Belirlenmesi ve Sınav Süreleri
Madde 13- Sınav soruları her bölümün Sınav Jürisi tarafından, sınavdan bir saat önce toplanarak
hazırlanacaktır. Mevcut bölümler ile sonradan açılacak bölümlerin sınav sorularının hazırlanması ve
belirlenmesi ile sınav sürelerine ilişkin uygulama esasları ilgili yılın sınav kılavuzunda ayrıntılı olarak
açıklanır.
Değerlendirme, Sonuçların İlanı ve İtiraz
Madde 14- I Bütün bölümlerde sıralama, başarı notu en yüksek olandan başlayarak aşağıya doğru
yapılır. Adaylar almış oldukları başarı notlarına göre sıraya konur. Bölüm kontenjanı asıl adaylarla
dolduktan sonra, bölüm kontenjanı kadar aday da yine başarı notuna göre yedek olarak sıralanır.
II- Sınav sonuçları duyuruları sınavların bitiminden en fazla üç gün içinde Dekanlık tarafından
“Batman Üniversitesi ” ve “Güzel Sanatlar Fakültesi” web sayfalarından ilan edilir.
III- Sınav sonuçlarına ilişkin her türlü itiraz, en geç sınav sonuçlarının ilan edildiği günün ertesi iş
günü mesai bitimine kadar, Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığına yapılır.

Kesin Kayıtlar
Madde 15-Aday kazanmış olduğu bölüme belirlenen ve ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmak
zorundadır. Belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kontenjan
açığı olduğu takdirde başarı sıralamaları doğrultusunda ilan edilen yedek listelere göre, belirtilen süre
içinde programlara kesin kayıt yapılmaya devam edilir. Yine bu aşamada da, ilan edilen yedek
listelerde adı olan adaylar, kayıt için tanınan süreler içinde kayıtlarını yaptırmazlarsa, kesin kayıt
haklarını kaybederler. Program kontenjanlarının ilan edildiği listelerde eşit puan almış görünen
adayların yerleştirilmesinde YGS puanı yüksek olan aday seçilir.
Sınav İçin İstenen Araç ve Gereçler
Madde 16- Sınavlar için gerekli olan araç ve gereçler ile yapılacak hazırlıklar başvuru sırasında ve
sınav kılavuzunda duyurulur.
Yönergede Yer Almayan Durumlar
Madde 17- Bu Yönergede yer almayan konularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası, Yükseköğretim
Kurulu Kararları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu hükümleri, Üniversitemiz Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senato Kararları’na göre
işlem yapılır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 18- 02.07.2013 tarih ve 2013/16-4 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Batman Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 19- Bu Yönerge, Batman Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 20-Bu Yönergeyi Batman Üniversitesi Rektörü adına Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı yürütür.

Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunun 18.06.2014 tarihli ve 2014/8-6 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.
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