
T. C. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 

 SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ   

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 

  

ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ  

Öğrenci Ön Kayıt : 01 Ağustos 2022  Pazartesi – 31 Ağustos 2022 Çarşamba 

Kayıtlar http://yeteneksinavi.ozal.edu.tr adresine yapılacaktır.  

Başvuru Listelerinin Açıklanması : 2 Eylül 2022 

Sınavın Yapılacağı Tarihler :  Müzik Bölümü:       5 Eylül 2022- 8 Eylül 2022 

Sahne Sanatları:     9 Eylül 2022- 11 Eylül 2022 

Sınavın Başlama-Bitiş Saati: 10.30 -18:30 

Müzik Bölümü Sınavının Yapılacağı Yer: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kongre Merkezi 

Battalgazi – MALATYA 

Sahne Sanatları Sınavının Yapılacağı Yer: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kongre Merkezi 

Battalgazi – MALATYA 

Sınav Sonuçlarının İlanı : 12 Eylül 2022 

Asıl Adayların Kesin Kayıtları : 13-16 Eylül  2022 

Yedek Adayların Kesin Kayıtları : 19-23 Eylül 2022 

İletişim : yeteneksinavi@ozal.edu.tr 0 422 846 12 65 

 

 

*Adaylar birden fazla bölüme başvuru yapabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURU ŞARTLARI  

 Özel Yetenek Sınavına Güzel Sanatlar Liseleri ve Devlet Konservatuarlarının lise devresinden veya lise 

dengi bir okuldan mezun olan adaylar başvurabilir. Adaylarda aranacak genel koşullar şunlardır:  

*T.C  veya KKTC vatandaşı olmak. 

 * MÜZİK BÖLÜMÜ İÇİN; Konservatuvar dışında başka bir ortaöğretim kurumundan mezun olan 

adayların, o yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi’nden (2022-TYT Puanı) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezinin ortaöğretim başarı puanı eklenmeden belirlediği taban puanı olarak en az 130 puan almış 

olmak. 

 * 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) 

hesaplanmış TYT puanı 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 geçerli olup 2021-YKS’de 

100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında 

kullanabilecektir. 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 kazananların kayıtları 

yapılır. 

 

*SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ İÇİN; Sahne Sanatları Bölümü Yetenek Sınavı için belirlenen 

TYT baraj puanı kaldırılmıştır. Hesaplanmış puanı olan adaylar sınava başvurabilirler. 

 

* 2021 TYT puanı ile başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM kılavuzunda yer alan aşağıdaki ibarede 

belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdür. 

“2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 

2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2022-

YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak 

özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylarında, 

Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.” 

*Sahne Sanatları Bölümü için 1 Ocak 1990 sonrası doğmuş olma şartı aranır. 

*Müzik Bölümü için adaylar çalgılarını (piyano hariç) yanlarında getirecektir.  

BAŞVURU İŞLEMİ  

Başvurular 01 Ağustos – 31 Ağustos 2022 tarihlerinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi web sayfası 

http://yeteneksinavi.ozal.edu.tr üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.                              Aday 

başvurusunun çıktısını yanına alarak sınava gelecektir.  

 SINAVA GELİRKEN  

 Adayların aşağıda belirtilen evrakları sınav günü yanlarında  bir adet fotokopileriyle getirmeleri 

gerekmektedir. Evrakı eksik olan adaylar sınava alınmayacaktır.  

 * Nüfus cüzdanı veya pasaport 



 * Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf  

* Lise diplomasının aslı veya kurumca onaylı fotokopisi 

* Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuç belgesi 

 * İnternet üzerinden yapılan başvuru sırasında aday tarafından çıktısı alınan Sınav Giriş Belgesi  

 *Engelli öğrenciler için tam teşekküllü bir hastaneden alınmış engelli raporu 

Özel Yetenek Sınav Puanı ve Yerleştirme Puanının Hesaplanması  

  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.  

 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. 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf 

  Özel Yetenek Sınavı Sonucunun İlanı ve Kayıt: Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve (varsa) 

yedek adaylar, Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir. Adayların kesin kayıtları şahsen yapılır. 

Posta ile gönderilen başvurular kabul edilmez. Kazanan adayların belirtilen tarihler arasında kesin kayıt 

yaptırmamaları halinde kayıt yaptırma haklarını kaybedeceklerdir.  

  

 SINAVLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER  

*Özel Yetenek Sınavı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi                  

Yönetim Kurulu'nca oluşturulan jüri tarafından yapılır.  

 

*Öğrenciler kendileri için belirlenen tarihte sınava girmek zorundadırlar. Belirlenen tarihte sınava 

girmeyen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar. 

 



*Başvurunun az olması halinde jüriler, sınavı erken bitirebilir. Başvurunun çok olması halinde sınavı 

uzatma hakkına sahiptir.  

*Sınava başlamadan önce gözetmenler tarafından adayların sınav kimlik belgelerinin ve özel kimlik 

belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremezler. 

 

*Sınav boyunca sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunludur. 

 

* Sınavlar kamera ile kayda alınacaktır.  

 

*Adayların (kapalı dahi olsa) cep telefonu, ses kayıt cihazı, kamera ve benzeri özelliklere sahip araçlarla 

sınava girmeleri yasaktır.  

 

* Gerekli hijyeni sağlayabilmek için her öğrenciden yanında kendi kişisel pisi-pisisini getirmesi ve pisi-

pisinin hijyenik şekilde saklanması gerekmektedir. Ayrıca yazısız, şekilsiz ve markasız spor kıyafetleri 

tercih edilmelidir.  

 

*Başka bir üniversitenin sınavı ile çakışma sorunu yaşayan adaylar, mazeretlerini diğer üniversiteden 

alacakları sınav tarihini gösterir belgeyle birlikte dilekçe ile başvurdukları takdirde, durumları 

değerlendirilecektir. 

 

 

SINAVA GİREN ADAYLAR YUKARIDAKİ MADDELERİ KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÜZİK BÖLÜMÜ  

Bölüm Adı Tarih Saat 

Müzik  05 Eylül/ 06 Eylül /07 Eylül/ 08 Eylül/ 09 

Eylül 2022 

10.30-18.30 

 

Kontenjan 18+2 (engelli)=20 

 

*Müzik Bölümü giriş sınavı tek aşamalıdır.  

*50 puan altında kalan adaylar başarısız ilan edilecektir. 

*Sınavda müziksel işitme, ses ve çalgı alanlarındaki bilgi ve yetenekleri değerlendirilmektedir. 

Aşağıdaki tabloya göre tek aşamada gerçekleştirilecek yetenek sınavı, adayın Özel Yetenek Sınav 

Puanını belirleyecektir.  

Müziksel İşitme Sınavı 

Müziksel İşitme Sınavı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır: 

a. Çoksesli İşitme (22 puan): Piyano ile aynı anda çalınacak 2 adet iki ses, 2 adet 3 ses, 2 adet dört ses 

“a” veya “na” hecesi ile seslendirilecektir. 

b. Ritmik Bellek (24 puan): Adaylara çalınan 2 adet ritmik bellek sorusunun el çırparak tekrar edilmesi 

istenecektir. 

c. Ezgisel Bellek (24 puan): Adaylara çalınan 2 adet ezginin “a” veya “na” hecesi ile tekrar edilmesi 

istenecektir. 

 

Çoksesli İşitme Ritmik Bellek Ezgisel Bellek 
Toplam  

 2 Ses 3 Ses 
4 Ses 2/4 lük 4 

ölçü 

5/8 lik 4 

ölçü 
Makamsal Tonal 

2x3p=6 2x4p=8 2x4p=8 4x3p=12 4x3p=12 4x3p=12 4x3p=12 70 

 

Ses (15 puan): Adaylardan seslerinin gürlük, renk, genişlik gibi özelliklerinin gösterebilecek nitelikte 

hazırlayacakları bir okul şarkısı veya halk türküsü gibi 1 adet eseri söylemeleri istenecektir. Adaylar bu 

eser türlerinden herhangi birini tercih etmekte serbesttir. Ses sınavının değerlendirilmesinde ses niteliği 

(genişlik, tını ve gürlük: 5 puan), entonasyon (5 puan), müziksel yorum (5 puan) ölçütleri esas 

alınacaktır. 

Çalgı (15 puan): Adaylardan hazırlamış oldukları bir eseri piyano, keman, viyola, çello, kontrbas, gitar, 

flüt, obua, klarnet, trompet, trombon, bağlama gibi bir çalgı ile seslendirmeleri istenecektir. Çalgı 

sınavının değerlendirilmesinde eserin doğru seslendirilmesi (5 puan), teknik seviye (5 puan), müziksel 

yorum (5 puan) ölçütleri esas alınacaktır. 

Müziksel 

İşitme  
Ses Çalgı 

Genel 

Toplam  

        

 

 

 Toplam:70 

Ses 

Niteliği:5/Entonasyon:5/Yorum:5  

 

 

Toplam:15 

Seslendirme:5/Yorum:5/Teknik 

Seviye:5 

 

Toplam:15 

 

 

 

100 



SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ 

Bölüm Adı  Tarih Saat 

Sahne Sanatları  9 Eylül/10 Eylül/ 11 Eylül 2022 10:30-18:30 

Kontenjan 23+2 (engelli)=25  

Sınav komisyonu sınava başlarken veya sınav sırasında sorular yöneltecek ve adayın yanıt vermesi 

istenecektir.  

 Birinci Bölüm (Sahne yeteneği) : Adaylar tiyatro edebiyatının klasik veya çağdaş eserleri arasından 

seçtikleri ve hazırladıkları tiratları (Komedi, Trajedi, Geleneksel Türk Tiyatrosu) ve bir şiiri 

sunacaklardır. Sahne yeterlilikleri komisyon tarafından tiratlar için 30, şiir için ise 10 puan olmak üzere 

toplam 40 puan üzerinden değerlendirilecektir.  

 İkinci Bölüm (Hareket ve doğaçlama yeteneği) : Bu bölümde adaylar sınav anında verilecek olan bir 

doğaçlama konusunu beş dakikalık süre içerisinde canlandıracaklardır. Ayrıca verilecek bir müzik 

parçası eşliğinde bir tema oluşturarak üç dakikalık süre içinde dans edeceklerdir. Bu bölüm doğaçlama 

20 puan, dans 10 puan olmak üzere toplam 30 puan üzerinden değerlendirilecektir.  

Üçüncü Bölüm (Müzikal yetenek) Adaylardan kendi hazırladıkları bir şarkıyı eşliksiz (acapella) olarak 

söylemesi istenecektir. Varsa çalgı çalma becerisi, ezgisel ve ritimsel hafızaları da sınanacaktır.     Bu 

bölüm toplam 30 puan olarak değerlendirilecektir.  

Aşağıdaki tabloya göre tek aşamada gerçekleştirilecek yetenek sınavı, adayın Özel Yetenek Sınav 

Puanını belirleyecektir.  

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI PUANLAMA TABLOSU 

 GENEL SINAV 

AKIŞI 

SINAV BİRİMLERİ PUAN DEĞERLERİ TOPLAM PUANI 

Sahne Yeteneği 1 Komedi 

1 Trajedi 

1 Geleneksel Türk 

Tiyatrosu 

30 40 

1 Şiir 10 

Hareket ve Doğaçlama 

Yeteneği 

Doğaçlama 

 

20 30 

Dans 10 

Müzikal Yetenek Şarkı söyleme 10 30 

Çalgı Çalma 5 

Ezgisel Hafıza 10 

Ritimsel Hafıza 5 

Genel Toplam   100 

 

*Sahne Sanatları Bölümüne kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında tam teşekküllü bir 

sağlık kuruluşundan alınmış, oyunculuk yapmaya engel bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları olmadığını 

gösteren sağlık raporlarını getirmek zorundadırlar. 

 

 


