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Kıymetli Adaylar, 

 2015 yılında kurulan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği 

Programının amacı; müzik öğretmenliğine yönelik lisans düzeyinde eğitim vererek ilk ve orta 

öğretim kurumları müzik dersleri için öğretmen yetiştirmektir. Müzik Öğretmenliği 

Programından mezun olanlar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda 

öğretmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilmektedirler. 

Üniversitemiz Dede Korkut Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Öğretmenliği Programına 2022-2023 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile öğrenci 

alınacaktır. Özel Yetenek Sınavı uygulama esaslarının açıklandığı bu kılavuz, sınav sistemi 

hakkında bilgi sahibi olmanız açısından önem arz etmektedir. Bahsi geçen işlemlerde 

herhangi bir problem yaşamamanız adına kılavuzu dikkatlice incelemenizi önerir, özel 

yetenek sınavında başarılar dileriz. 

 

Dede Korkut Eğitim Fakültesi  

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Özel Yetenek Sınav Komisyonu 
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ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

AMAÇ 

Madde 1: Bu yönerge; Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi’nin Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümüne (Müzik Öğretmenliği Programı) Ön Kayıt ve Özel Yetenek 

Sınavları ile öğrenci alımlarına ilişkin esasları düzenler. 

KAPSAM 

Madde 2: Bu yönerge; Sınavın ilan edilmesi, Başvuru ve Kabul Şartları, Başvuru, 

Sınav ve Kesin Kayıt Tarihleri, Sınavın Yapılış Şekli ve Aşamaları, Sınav Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi, Düzeltilmesi, İlanı ve Sınava İlişkin Kuralları, Kesin Kayıt ve Yürürlük ile 

ilgili hükümleri kapsar. 

DAYANAK 

Madde 3: Özel Yetenek Sınavları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili 

esaslarına göre yapılmaktadır.  

TANIMLAR 

Madde 4: Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

Üniversite: Kafkas Üniversitesi 

Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörü 

Üniversite Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulu 

Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosu 

Fakülte: Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

Dekan: Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı 

Fakülte Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

Yönetim Kurulu 

Daire Başkanlığı: Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

YKS: Yükseköğretim Sınavı 

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

YP: Yerleştirme Puanı 

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı 

SINAV ÜST KURULU 

Sınav Üst Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim 

Kurulunca görevlendirilen ve sınavın sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumlu 

olan kurulu ifade eder. 
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Madde 5: Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulunca bir 

Rektör Yardımcısı başkanlığında Fakülte Dekanının da yer aldığı en az üç kişi Sınav Üst 

Kurulunu oluşturur. Sınav Üst Kurulu sınavın sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede 

Rektöre karşı sorumludur. 

SINAV ÜST KURULU 

Sınav Alt Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilen Ön Kayıt ve Özel 

Yetenek sınavı ile öğrenci alımlarına ilişkin esasları düzenleyen kurulu ifade eder. 

Madde 6: Fakülte Yönetim Kurulu, Özel Yetenek Sınav Alt Kurul üyelerini gerekli 

gördüğü sayıda oluşturur. 

Madde 7: Sınav Alt Kurulu, özel yetenek sınavının işleyişinden ve yürütülmesinden 

Sınav Üst Kuruluna karşı sorumludur. 

SINAV ALT KURULUNUN GÖREVLERİ 

 Özel yetenek sınavı şeklinin belirlenmesi ve bununla ilgili sınav kılavuzunun 

hazırlanması, 

 Adayların özel yetenek giriş sınav programının, yer ve zamanının belirlenmesi, 

 Sınavda yapılacak testlerin uygulanması ve işleyişi, 

 Sınav görevlilerinin ve jürilerinin tespit edilmesi, 

 Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi, 

 Sınavla ilgili araç-gereç ve malzemelerin tespit ve temininin sağlanması,  

 Gerektiğinde çalışma gruplarının oluşturulması ve görevlendirmenin yapılması,  

 Adayların itirazlarının değerlendirilmesi,  

 Sınavların işleyiş ve yürütülmesi ile ilgili her türlü kararın alınması ve 

uygulanması,  

 Gerektiğinde sınavla ilgili değişikliklerin yapılması. 

SINAVIN İLAN EDİLMESİ 

 Madde 8: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak öğretim programları, kontenjanları, 

aday olmak için gerekli koşulları, ön kayıt ve sınav tarihleri Sınav Alt Kurulunun görüşü 

alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilir. 

BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI 

Madde 9: Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler her yıl güncellenecek olan Özel 

Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir. 
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BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 

Madde 10: Başvuru, sınav ve kesin kayıt tarihleri, Sınav Alt Kurulu tarafından 

belirlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen tarihlerde yapılır. Başvuru tarihi, 

kesin kayıt tarihi, sınav yeri vb. konular her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzunda belirtilir. 

SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE AŞAMALARI, SINAV SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ, DÜZELTİLMESİ, İLANI VE SINAVA İLİŞKİN 

KURALLAR 

MADDE 11: Sınavın yapılış şekli ve aşamaları her yıl güncellenerek Özel Yetenek 

Sınav Kılavuzunda ayrıntılı olarak belirlenir. Sınav sonucunun değerlendirilmesi, ÖSYM’nin 

ilgili yıla ait kılavuzunda yayınlanan esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (Yerleştirme Puanı) 

en yüksekten en düşük puana doğru sıralandıktan sonra, Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda 

ayrıntıları belirtilen aday sayısı kadarı asıl, asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenir. 

Sınav sonucu sınav jürisinin değerlendirmesi ve Sınav Üst Kurulunun onayından sonra 

Üniversite web sitesinde ilan edilir. 

Madde 12: Sınav sonuçlarına itirazı olan adaylar sonuçların ilanından sonra Özel 

Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen süre içerisinde, Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

Dekanlığına başvuruda bulunabilirler. Yanlışlık varsa giderilir, yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa 

durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine yazılı olarak bildirilir. İncelemenin sonucu 

kesindir. 

Madde 13 Sınav sırasında gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve 

kendi yerine başkasını sınava sokan adayların sınavları geçersiz sayılarak durum tutanağa 

işlenir ve gereğinde bunlar hakkında yasal işlem başlatılır. 

KESİN KAYIT 

Madde 14: Özel yetenek sınav sonucu Sınav Üst Kurulu tarafından onaylandıktan 

sonra Fakülte Dekanlığınca ilan edilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl adayların, 

kılavuzda belirtilen yer ve tarihler arasında kayıtları yapılır. Asıl adaylar kayıt yaptırmamaları 

durumunda haklarını kaybederler ve yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri 

belirlenen tarihler arasında Yerleştirme Puan sırasına göre yapılır. Kesin kayıtlarla ilgili 

detaylar her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir.  

YÜRÜRLÜK  

Madde 15: Bu yönerge; Senatonun onayıyla yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 16: Bu yönerge; Dekan tarafından yürütülür. 

Madde 17: Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için ilgili kanun ve genel hükümler 

uygulanır. 

 

 



 

 

KAÜ DKEF Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu 6 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ 

Özel Yetenek Sınavı, 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “özel yetenek sınavı ile 

seçme yöntemi” başlıklı bölümdeki kıstaslara göre yapılacaktır.  

2021 TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına 

yerleştirilmiş olan adayların Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları (AOBP) ile ilgili 

katsayıları yarı yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretim Fakültelerinin kontenjanlı 

programları için de uygulanacaktır.   

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

(YÖK) Yürütme Kurulu’nun 18.04.2000 tarih ve 2000.23.1181 no’lu kararı uyarınca, Orta 

Öğretim Başarı Puanı ve YKS puanları ağırlıklı olarak özel yetenek sınavı puanlarına dâhil 

edilir.  

ÖSYM’nin 2000 yılı Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci 

alımı ile ilgili temel ilke ve kuralları bu sınav için de geçerlidir. Bu dönem içerisinde YÖK ve 

ÖSYM tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen uygulanır.  

Özel Yetenek Sınavı ve Değerlendirme işlemleri, 2022 ÖSYS Kılavuzundaki ilgili 

hükümler uyarınca Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca 

belirlenecek esaslara göre; Dede Korkut Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca 

görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılacak ve Dede Korkut Eğitim 

Fakültesi Dekanlığınca yürütülecektir.  

İtirazlar; asıl ve yedek aday listelerin ilan edildiği günü takip eden ilk mesai gününde 

saat 16.00’a kadar Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanlığına dilekçeyle şahsen yapılacaktır.  

Sınav Kılavuzunda belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde 

sınav programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav Üst 

Kurulu yetkilidir.  

Başvuru yapan aday, Özel Yetenek Sınav Kılavuzundaki tüm hükümleri kabul etmiş 

sayılır. 
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ÖNEMLİ TARİHLER 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına 

ilişkin önemli tarihler aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

Açıklama Tarih Yer 

Özel Yetenek Sınavı Online 

Başvuru 
15 Ağustos – 2 Eylül 2022 

Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

web sayfasında yer almaktadır. 

Özel Yetenek Sınavı 5 Eylül 2022 
Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

müzik derslikleri 

Sonuçların İlanı 6 Eylül 2022 

Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

web sayfasından ilan 

edilecektir. 

Kazanan Adayların Kesin 

Kayıt Tarihi 
7 - 8 Eylül 2022 

Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

web sayfasından ilan 

edilecektir. 

Yedeklerden Asıl Listeye 

Alınan Adayların Kayıt 

Tarihi 
9 Eylül 2022 

Dede Korkut Eğitim Fakültesi 

web sayfası sayfasından ilan 

edilecektir. 

Not: Başvurularda herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  

KONTENJAN 

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Öğretmenliği Programının kontenjan dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Ana Bilim Dalı Kontenjan Toplam 

Müzik Öğretmenliği  27 

32 Müzik Öğretmenliği Engelli Öğrenci 3 

Yabancı Uyruklu  

Not: 08 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel kurul 

Toplantısında sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak 

üzere, ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan programların kontenjanlarının %10’unun 

engelli öğrenciler için ayrılmasına karar verilmiştir. Engelli kontenjanın dolmaması 

durumunda boş kalan kontenjanlar diğer kontenjanlara aktarılacaktır.  

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvuru Koşulları 

Engelli adaylar da dâhil olmak üzere tüm adayların Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik 

Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına başvurabilmeleri için 2022 YKS’ye girmiş 

olmaları ve en az 800 000’ninci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 

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.  
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Not:  

 Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava 

da başvuru yapabilirler. Ancak başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin 

cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru yapamazlar. 

 Mezuniyet için Sorumluluk Sınavına giren girmesi gereken adaylar, bu 

durumlarını belgelendirdikleri takdirde başvuru yapabilirler. 

 YKS sınavı ile herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı 

kazanmış olan adaylar da bu programa başvuru yapabilirler. 

 Engelli adayların öğretmenlik yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık 

ve fiziksel engel için ÖSYS kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir.  

Ön Kayıt 

 Ön kayıtlar Dede Korkut Eğitim Fakültesi internet adresinden 

(www.kafkas.edu.tr/egitimyeni) “Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Yetenek Sınavı” başvuru 

linkinden online olarak yapılacaktır.  

 Ön Kayıt Başvuru Sistemi 2 Eylül 2022 Cuma Günü saat 24.00’da 

kapanacaktır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan başvurular veya eksik 

belge gönderim talepleri kabul edilmeyecektir.  

 Başvuru formunda istenilen bilgiler kısaltma yapılmadan açık ve doğru bir 

şekilde doldurulmalıdır. 

 Başvuru sırasında istenilen evraklar taratılarak sisteme yüklenilmelidir. 

 Başvuru formuna gerekli bilgiler girildikten sonra kaydedilmeli ve sınav giriş 

belgesinin çıktısı alınmalıdır. 

 Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir 

durumun tespiti halinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi sınavı iptal edilir ve 

hakkında kanuni işlem başlatılır. 

Sınavda Bulundurulması Gereken Belge ve Malzemeler 

Adayların sınav esnasında aşağıdaki belge ve malzemeleri yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir.  

 T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport (Öğrenci kimliği, ehliyet, kurum kimliği vb. 

kimlikler kabul edilmeyecektir) 

 Online ön kayıt başvurusunda alınan 2022 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi 

 Adayın sınav esnasında icra edeceği nota ve çalgı. 

http://www.kafkas.edu.tr/egitimyeni
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ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Sınav, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümünde yapılacaktır.  

“2022 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” olmayan adayın mazereti ne olursa olsun 

sınava kabul edilmeyecektir. 

Özel yetenek sınavı 5 Eylül 2022 tarihinde tek aşamalı olarak yapılacak ve sınav saat 

09.00’da başlayacaktır. Adaylar, sınav saatinden bir saat önce sınav yerinde hazır bulunacak 

ve saat 09.00’dan itibaren görevliler eşliğinde sınav salon girişinde ilan edilen listedeki aday 

sıra numarasına göre alınacaktır. İsmi okunduğu halde sınav yerinde bulunmayan adaylar 

ancak listenin sonuna alınacaktır. Sınavın sonunda tekrar ismi okunduğu halde sınav yerinde 

bulunmayan adaylar sınava girme haklarını kaybetmiş olacaklardır.  Sınav salonu önünde 

bulunan son adayın sınava alınmasından sonra sınav bitirilmiş olacaktır. Sınavın bitiminden 

sonra gelen adaylar, mazeretleri her ne olursa olsun sınava alınmayacaklardır. 

Sınav jürisi, Sınav Yürütme Kurulunun onayıyla aday sayısına göre sınav tarihi ve 

saatlerinde uygun görülen değişikliği yapabilir. 

Sınav salonuna görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı, ses kayıt cihazı ve kamera 

vb. ile girilemeyecektir.  

ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASI 

Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı tek aşamadan oluşmaktadır. 

Sınavda adaylardan müziksel işitme-yineleme, müziksel çalma ve müziksel söyleme 

becerilerini sergilemeleri istenecektir.  

Adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar ve sınavları sözlü-uygulamalı olarak, ön şart 

özellikleri dikkate alınarak yapılacaktır. Daha sonra müzikal özellikleri değerlendirilecektir. 

Ön şart özellikleri yönünden yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez, 

değerlendirilmiş olsa bile dikkate alınmaz. 

Ön şart özellikleri bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Öğretmenliği 

Programına alınmazlar. Ön şart özellikleri; 

 Ses özelliği: Adayın sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı 

bulunmamalıdır. 

 Konuşma özelliği: Adayın, Müzik Öğretmenliği Programı’nda sağlıklı öğrenim 

görmesini ve müzik öğretmeni olarak yetişmesini engelleyici konuşma kusurları 

(anlamlı derecede kekemelik, pepelik vb.) bulunmamalıdır. 

 Bedensel Özellikler: Adayda, sağırlık veya ağır işitme bozukluğu, bölümde 

öğretimi yapılan çalgıları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi önleyici 

bedensel engel, eksiklik (ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede topallık, 

çolaklık, kamburluk vb.) bulunmamalıdır. 
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Ön Şart Özellikler başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına 

sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; değerlendirme 

aşamasından önce sınav jürisi tarafından topluca gözden geçirilerek karara bağlanır. Bunun 

için adaylardan, gerektiğinde gözlemden geçirilmek üzere, Müzik Yetenek Sınavının 

bitimine kadar sınav yerinde hazır bulunmaları istenir. 

Kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye kaydını yaptıranlardan, “Ön Şart Özellikler” 

başlığı altında yer alan istenmeyen özelliklerden birine sahip olduğu halde, bunu çeşitli 

yollarla gizleyerek belirlenmesini engelleyenlerin bu durumları anlaşıldığında; kayıtları, 

Sınav Jürisi ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanacak bir tutanakla silinir. 

 Müziksel İşitme-Yineleme ve Müzikal Özellikler 

Sınavda adaylardan; “Müziksel İşitme-Yineleme”, “Müziksel Söyleme” ve “Müziksel 

Çalma” becerilerini sergilemeleri istenir. 

Müziksel İşitme ve Yineleme Sınavı 

Müzik Öğretmenliği Programı sınavında aşağıdaki boyutlar ölçülüp 

değerlendirilecektir. 

 İki Ses İşitme  : 4 adet iki ses 

 Üç Ses İşitme  : 2 adet üç ses 

 Dört Ses İşitme : 2 adet dört ses 

 Ezgi İşitme  : İkişer motiften (4 ölçü) oluşan tonal ve makamsal (2) ezgi 

 Ritim İşitme  : İkişer motiften (4 ölçü) oluşan (1) ritim cümlesi 

Bu kriterler 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.  

Müziksel Söyleme Sınavı 

Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel 

söyleme sınavında tüm adaylar İstiklâl Marşı’nı doğru ve temiz bir sesle ve anlaşılır bir 

Türkçe ile söyleyeceklerdir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) sözleri Türkçe olmak 

kaydı ile adaylar tarafından seçilecektir. Bu sınavda adayların, ses özellikleri ile belirlenen 

parçalar çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülecektir.  

Adayların bu sınavda Müziksel Söyleme becerileri puanlanırken “Sağlıklı sese sahip 

olma”, “Sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği”, “Doğru ve temiz söyleme”, “Konuşmada 

anlaşılırlık”, “Müziksel duyarlılık” kriterleri dikkate alınacaktır. 

Bu kriterler 25 puan üzerinden değerlendirilecektir.  

Müziksel Çalma Sınavı 

Müziksel çalma sınavında adaylar, kendilerinin hazırlamış oldukları bir parçayı 

çalacaklardır. Sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano dışındaki çalgıları 

beraberlerinde getireceklerdir. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilecektir. Vurmalı ve 

programlanabilir sazlarla sınava girilemeyecektir.  
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Adayların bu sınavda Müziksel Çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri 

puanlanırken şu kriterler dikkate alınacaktır. “Doğru ve temiz çalma”, “Teknik düzey”, 

“Müziksel yorum”, “Eserin düzeyi” kriterleri dikkate alınacaktır.  

Bu kriterler 25 puan üzerinden değerlendirilecektir.  

ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP) DAĞILIMI 

Müziksel İşitme-Yineleme, Müziksel Söyleme, Müziksel Çalma Sınavında Ölçülecek 

Boyutlar ve Puanlar 

İki Ses 

İşitme 

Üç Ses 

İşitme 

Dört Ses 

İşitme 

Ezgi 

İşitme 

Ritim 

İşitme 

Müziksel 

Söyleme 

Müziksel 

Çalma 
Toplam 

Puan 

4x2=8 2x3=6 2x4=8 2x8 =16 2x6=12 25 25 100 

 

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 50 puanın aşağısında olan adaylar (engelli adaylar 

dâhil) değerlendirmeye alınmayacaktır. 

DEĞELENDİRME 

Yerleştirmeye esas olan puanlar 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

(ÖSYS)’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda belirtilen “Özel 

Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi” maddesinde açıklandığı gibi yapılacaktır. Yapılan bu 

hesaplamalardan sonra adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan 

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

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

 Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖSYP) 

 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

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 ) 

 

Aday diğer alanlardan geliyorsa: 

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

 

SONUÇLARIN İLANI 

Sınav sonucu “Önemli Tarihler” tablosunda belirtilen tarihte Dede korkut Eğitim 

Fakültesi web sayfasından ilan edilecektir. Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday 

ilan edilecektir. Asıl aday listesinde olup da süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan 
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adayların yerine yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Kesin kayıtlar, “Önemli Tarihler” tablosunda belirtilen tarihte Dede Korkut Eğitim 

Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. Kayıt esnasında istenilen evraklar Dede Korkut 

Eğitim Fakültesi web sayfasından ilan edilecektir.   

Belirtilen tarihler arasında mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayların 

yerine, bu adayların durumlarını belirten belge ile kanuni vekilleri kayıt yaptırabilir. Bunun 

haricinde belirlenen belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların mazeretleri kabul 

edilmez ve kayıtları yapılmaz. 

 

ÖNEMLİ UYARI 

Kılavuzun içeriğinde bir değişiklik olması halinde, güncellenmiş kılavuz sınav öncesi 

web sayfasından yayınlanacağı için Üniversitenin www.kafkas.edu.tr ve Dede Korkut Eğitim 

Fakültesinin www.kafkas.edu.tr/egitimyeni web sayfasını takipte kalmanız ve gerekli 

durumlarda SMS ile bilgilendirme yapılacağından kayıt sırasında belirttiğiniz mobil telefonu 

ulaşılır durumda tutmanız menfaatinize olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kafkas.edu.tr/

