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Değerli Adaylar,
Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Müzik Bölümü 4
yıllık lisans eğitimi ile Batman’a ve Ülkemize, sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve
uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, araştırmacı ruha sahip,
çağdaş, demokratik bilim adamları ve sanatçılar kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda 2017-2018 öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile ilan
edilen kontenjanla sınırlı sayıda öğrenci alınacaktır. Sizler için hazırlanmış olan ve özel
yetenek sınavı hakkında önemli bilgilerin yer aldığı bu kitapçığı dikkatlice incelemeniz
sınavda daha başarılı olmanız yolunda önem taşımaktadır.
Batman Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyen siz değerli adaylara Özel Yetenek
Sınavı’nda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Aydın DURMUŞ
Rektör

ÜNİVERSİTEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Batman Üniversitesi
1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında MEB Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu, Örgün
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan Batman Meslek Yüksek Okulu, 1982
yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dicle Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2007
yılında Batman Üniversitesi'ne dönüştürülmüş ve İnönü Üniversitesi rektörü tarafından tedviren
yönetilmiştir. 09 Eylül 2008 tarihi itibarı ile Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM'ın Rektör olarak
atanması ile öz yönetimine kavuşmuştur. Prof. Dr. Aydın DURMUŞ, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca
22/01/2017 tarih ve 29956 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 2017/4
Atama Kararı ile Batman Üniversitesine Rektör olarak atanmıştır.
Üniversitemiz, Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Eğitim, Güzel Sanatlar,
İslami İlimler, İktisadi ve İdari Bilimler, Teknoloji Fakülteleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve
Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile
Yabancı Diller Yüksekokulları; Merkez Meslek, Kozluk Meslek, Sason Meslek ile Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokullarından oluşmaktadır.
Kampüs
Üniversitemiz, Merkez ve Batı Raman olmak üzere iki kampüse sahiptir. Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulları Merkez Kampüste yer alırken; Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerimiz ise Batı
Raman Kampüsü’nde verilmektedir. Kampüslerimizin içerisinde yemekhaneler, konferans
salonları, sosyal tesisler, kantinler, kafeteryalar ve açık-kapalı spor tesisleri bulunmaktadır.

Ulaşım
Batman Üniversitesi Yerleşkesi, Batman Merkez, Kültür Mahallesi'nde Diyarbakır, Siirt ve
Bitlis ana arter konumundaki D-370 Karayolu'nun kavşak noktasında bulunmaktadır.
Üniversiteye kent içi ulaşım belediye otobüsleri ve minibüsler ile sağlanmaktadır. Batı Raman
Dağı’nın eteklerindeki Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsüne de ulaşım belediye
otobüsleri ve minibüsler ile sağlanmaktadır.
Şehirlerarası Ulaşım
Hava Yolları, Kara Yolları ve Demir Yolları ile ilimize ulaşım sağlanmaktadır.
Barınma
Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı kız ve
erkek öğrenci yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır.

RESİM BÖLÜMÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
Resim Bölümü Lisans Programı Öğrenci Sayısı (Birinci Öğretim): 20 öğrenci (18 Normal
Öğrenci, 2 Engelli Öğrenci Kontenjanı)
1. Sınava Başvurma Koşulları
1.1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olmak.
Bölüme, mevzuat hükümlerine bağlı kalınarak yurtdışından da öğrenci kabul edilebilir.
1.2. Lise veya dengi okullar veya Açıköğretim Lisesinden 2016-2017 öğretim yılı veya daha
önce mezun durumda olmak,
1.3. 2017 yılında Yükseköğretim Öğrenci Seçme Sınavına (YGS) girmiş olmak,
1.4. Liselerin; Resim, Sanat (Resim/Grafik), Alan/Kol/Bölümlerinden mezun olmuş adaylar için
2017 YGS'deki puan türlerinden herhangi birinden en az 150.000 puan almış olmak,
1.5. Liselerin; Resim, Sanat (Resim) Alan/Kol/Bölümleri dışındaki bir Alan/Kol/Bölümünden
mezun adaylar için 2017 YGS'deki puan türlerinden herhangi birinden en az 180.000 puan almış
olmak.
1.6. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli,
görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar”

(otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, dezintegretif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık
kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde
olanların, özel yetenek sınavlarına kabul edileceklerdir (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 05/04/2017 tarihli ve 75850160-199-24304 sayılı yazısı).
2. Başvuru İşlemleri
2.1. Başvurular, 21-22 Ağustos 2017 tarihleri arasında Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Batı Raman Kampüsü (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi binasında) adresindeki Aday
Kayıt Bürosuna mesai saatleri içinde adayın bizzat kendisi tarafından yapılacaktır. Aday başvuru
formu bu bürodan, sınav kılavuzu internetten temin edilecektir.
2.2. Sınava girmek isteyen adayların aşağıda belirtilen başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz
tamamlayarak 21-22 Ağustos 2017 tarihleri arasında aday kayıt bürosuna mesai saatleri içinde
teslim etmeleri gerekmektedir.
2.2.1. Alan (Alan/Kol/Bölüm) belirtilen mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı,
fotokopisi ile karşılaştırılıp kaşelendikten sonra adaya iade edilecektir). Mezuniyet belgesinde
Alan/Kol/Bölüm belirtilmemiş ise, Resim, Sanat (Resim) alanlarının dışında mezun olmuş gibi
kabul edilerek sınav sonucu değerlendirilecektir.
2.2.2. 2017 YGS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi (belgenin aslı, fotokopisi ile
karşılaştırılıp kaşelendikten sonra adaya iade edilecektir).
2.2.3. Üç (3) adet başvuru formu (Bu formlar silinti ve kazıntı olmadan eksiksiz olarak
doldurulacak ve adayın Bölümdeki Aday Kayıt Bürosunda çekilecek Kılık-Kıyafet
Yönetmeliği’ne uygun ve ön cepheden çekilmiş birer fotoğrafı yapıştırılacaktır).
2.2.4. Nüfus Cüzdanı aslı ve okunaklı çekilmiş bir adet fotokopisi (aslı, fotokopisi ile
karşılaştırılıp kaşelendikten sonra adaya iade edilecektir).
2.2.5. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır.
2.3. Başvuru koşullarına uyan ve başvuru işlemleri için gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayan
adaylara;
2.3.1. Ön kayıt bürosunca onaylanmış ön kayıt formunun bir nüshası verilecektir. Bu
form aynı zamanda sınava giriş belgesi olarak kullanılacaktır. Adayların bu belgeyi titizlikle
saklamaları, yıpratmamaları ve sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Yanında ön kayıt formu bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
2.3.2. Ön kayıt bürosunca ön kayıt formunun bir nüshası, sınava girecek aday sayısı ve
aday kimliklerinin belirlenmesi amacı ile ön kayıt formları toplama dosyasında titizlikle
muhafaza edilecektir.
2.3.3. Ön kayıt bürosunca ön kayıt formunun bir nüshası ve başvuru için gerekli diğer
belgeler bir zarfa konularak kapatılacak ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından güvenlik altına
alınacaktır.

3. Özel Yetenek Sınavının Yapılması
3.1 Sınav Yürütme Komisyonu: Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim
Kurulu’nca seçilmiş biri başkan beş üyeden oluşmaktadır. Bu komisyon, Resim Bölümü için
yapılacak özel yetenek sınavının yapılış, uygulanış ve değerlendirme yönteminin ve puan
hesaplama sisteminin belirlenmesi ve sınav kılavuzunun hazırlanması ile görevlidir.
3.2. Özel Yetenek Sınav Yeri ve Tarihi: Sınav, 25 Ağustos 2017 tarihinde Batman Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Binasında) Batı Raman
Kampüsü/Batman adresinde yapılacaktır.
3.3. Başvuru süresi sona erdikten sonra, komisyon ön kayıt formu toplama dosyasındaki ön kayıt
formlarını kullanarak, adayların hangi sınıflarda sınava gireceğini rasgele seçim yöntemi ile
belirleyecektir. 25 Ağustos 2017 tarihinde saat 08.00'da Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Binası girişinde toplu olarak ilan edilecek liste ile adaylar hangi solanda sınava
gireceklerini öğrenebileceklerdir.
4. Adayların Sınava Gelirken Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar
4.1. Sınav 25 Ağustos 2017 tarihinde tek oturum halinde, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi, Batı Raman Kampüsü/Batman adresindeki (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Binasında) yapılacaktır.
Oturumun birinci kısmı (Canlı Modelden Desen Çalışması) saat 09.30'da başlayıp saat
11.05'de bitecek; ikinci kısım (İmgesel Tasarım Çalışması) saat 11.10'da başlayıp saat
12.40'da sona erecektir.
4.2. Aday öğrenciler sınava gelirken, ön kayıt başvuru formlarını ve özel kimlik belgelerini
(Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Ön kayıt
başvuru formunu veya özel kimlik belgesini yanında bulundurmayanlar sınava
alınmayacaklardır.
4.3. Adayların sınav günü sınavın başlangıç saatinden en az bir saat önce sınav binasında
bulunmaları gerekmektedir.
4.4 Adayların aşağıdaki malzemeleri mutlaka yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)

35x50 cm boyutlarında duralit veya kalın mukavva
Kıskaç
Resim kalemi (Kara kalem)
Kalem açacağı ve silgi
Tükenmez kalem

4.5. Adayların sınav salonu, sınav günü saat 08.00'da Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Batı Raman Kampusu /Batman'daki binasının girişinde ilan edilecektir. Adayların
sınavın başlama saatinden önce sınav salonunu mutlaka öğrenmeleri gerekmektedir.
4.6. Adaylar yanlarında resim kâğıdı ve maket bıçağı getirmeyecektir. Gerekli resim kâğıtları
Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nca verilecektir. Dışarıdan getirilen
resim kâğıtlarının sınav salonuna alınmasına izin verilmeyecektir.

4.7. Sınav salonuna renkli kalem veya boya alınmayacaktır.
4.8. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde sınava gelen adaylar; ancak Sınav
Yürütme Komisyonu Başkanı uygun gördüğü takdirde sınava alınabilirler. Sınava geç kalan
adaylar sınava alınsalar dahi bu adaylara geç kaldıkları için ek süre verilmez. Sınavın
başlangıcından sonraki ilk 30 dakikadan sonra gelen adaylar sınava kesinlikle alınmayacaktır.
5. Sınav Esnasında Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Sınav esnasında aşağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayan adayların
sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
5.1. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.
5.2. Adaylar salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar. Tuvalete salon
görevlilerinin nezaretinde gidebilirler ancak oturtuldukları yeri değiştiremezler, yerlerinden
kalkamazlar, koridora çıkamazlar ve salonda bulunan diğer adayların sınav kâğıtlarına
bakamazlar.
5.3. Sınav salonunda herhangi bir şey yemek, sigara içmek, salon görevlileri ile tartışmak
yasaktır.
5.4. Her ne gerekçe ile olursa olsun, sınav ortamını huzursuz edici davranışlarda bulunan adaylar
güvenlik görevlileri vasıtasıyla sınav binasından çıkartılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler
yapılacaktır.
5.5. Adaylar; sınav esnasında verilecek olan resim kâğıtlarının sağ üst köşesine tükenmez kalem
ile okunaklı olarak aday numaralarını, ad ve soyadlarını yazdıktan sonra imza atacaklardır. Salon
başkanı aday numaralarını, ad ve soyadların doğru yazılıp yazılmadığını kontrol edecek, sınav
kâğıtlarının bu kısmını yapıştırıp kapatarak mühürleme işlemini ise sınavın bitimine 15 dakika
kala yapacaktır. Mühürlü olan resim kâğıdının bu kısmı; sınava giren tüm adayların kâğıtları
Özel Yetenek Sınav jürisi tarafından değerlendirilip tutanakla imza altına alınmadan hiç kimse
tarafından açılmayacaktır.
6. Sınavın Kapsamı
Sınav, canlı modelden desen çalışması ve imgesel tasarım çalışması olmak üzere iki
basamaktan oluşmaktadır. Her iki basamak da kara kalem çalışması olarak yapılacaktır.
6.1 Canlı Modelden Desen Çalışması: Sınavın bu bölümü 25 Ağustos 2017 günü saat
09.30'da başlayacaktır. Adaylar, canlı bir modelin desenini Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanlığınca verilecek 50x70 cm'lik resim kağıdının yarısına (35x50cm) çizeceklerdir.
Çalışma, modelin dinlenme için kullanacağı süre dâhil olmak üzere 95 dakika sürecektir. İlk 45
dakika sonrasında modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir. Bu süre içinde adaylar
yerlerinden kalkmayacak ve birbirlerinin çalışmaları ile ilgilenmeyecektir.
6.2. İmgesel Tasarım Çalışması: Sınavın bu bölümü 25 Ağustos 2017 günü saat 11.10'da
başlayacaktır. 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. Bu çalışma için de adaylara 90 dakika süre verilecektir.
7. Sınav Sorularının Hazırlanması ve Belirlenmesi
7.1. Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü’nden öğretim elemanları ve başka üniversitelerin resim bölümlerinden
görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşturulacaktır. Sınav Jürisi 25 Ağustos 2017 günü
Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında saat 08.30'da sınav sorularının
hazırlanması ve seçimi için toplanacaklardır. Sınav Jürisi üyelerinden birinin veya sınav yürütme
komisyon başkanının herhangi bir nedenle toplantıya gelmemesi durumunda, fakülte dekanı
gelen üyelerin de görüşünü alarak gelmeyen kişinin yerine uygun birini atama yetkisine sahiptir.
7.2. Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım Çalışması sorularının
belirlenmesi: Sınav jürisi 25 Ağustos 2017 günü saat 08.30'da, Batman Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanlığında toplanacak ve her iki konuda birer soru üzerinde
anlaşacaklardır. Bu sorular sınavda sorulacaktır.
8. Sınav Kâğıtlarının Değerlendirilmesi
Sınav kâğıtları Dekan ve Sınav Jürisi tarafından teslim alındıktan sonra, Yetenek Sınavı Jürisi,
sınav kağıtlarının kapalı kimlik yerlerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla; canlı
modelden desen çalışmasını 100 (yüz) tam not üzerinden; imgesel çalışmayı 100 (yüz) tam not
üzerinden ayrı ayrı değerlendirir ve sınav kağıdının üzerine ayrı ayrı yazar. İki çalışmaya verilen
notların ortalaması sınav puanı olarak belirlenir. Desen ve imgesel çalışmalarının ortalaması en
az 60 olan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır; 60’ın altında kalan adaylar BAŞARISIZ
sayılacaklardır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra; sınav kağıtlarındaki kimlik bilgilerinin
yazılı köşesi açılarak adayların ad ve soyadları ile aday numaraları başarı puanına göre sıralı
olarak bir tutanakla belirlenir.
9. Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Belirlenmesi
Bilgisayar ortamına aktarılan canlı modelden desen ve imgesel sınavlarından aldığı notların
ortalamasına adayın YGS'den almış olduğu herhangi bir puan türünden en yüksek ham puanın
%25'i ilave edilir. Bulunacak aritmetik ortalama adayın başarı notudur. Başarı notu, en yüksek
olandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Adaylar almış oldukları başarı notlarına göre
sıralanır. Bölüm kontenjanı kadar aday sınavı kazanmış olur. Kontenjan asıl adaylarla dolduktan
sonra, bölüm kontenjanı kadar aday da yine başarı notuna göre yedek olarak sıralanır. Engelli
kontenjanın boş kalması halinde başarı sıralamasına göre yedek öğrencilerin kaydı yapılacaktır.
10. Kesin Kayıt
Kesin kayıt tarihleri, özel yetenek sınavı sonucunda kayıt yapmaya hak kazanan adayların asıl ve
yedek listeleri ile ilan edilecektir.

MÜZİK BÖLÜMÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
Müzik Bölümü Lisans Programı Öğrenci Sayısı (Birinci Öğretim): 15 öğrenci (13 Normal
öğrenci, 2 Engelli Öğrenci Kontenjanı)
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü dört yıl süreli olarak eğitim vermektedir. Toplum ve
sanat adına genç, donanımlı müzik bilimcileri, araştırmacılar ve müzikologlar yetiştirmeyi amaç
edinmektedir.
Bu kılavuzun amacı; Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’ne alınacak öğrencilerin
belirlenmesi amacıyla üç aşamalı olarak yapılacak olan özel yetenek sınavına ilişkin uygulama
esaslarının belirlenmesidir.
1. SINAVA BAŞVURMA KOŞULLARI
1.1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olmak.
Bölüme, mevzuat hükümlerine bağlı kalınarak yurtdışından da öğrenci kabul edilebilir.
1.2. Lise veya dengi okullar veya Açıköğretim lisesinden 2016-2017 öğretim yılı veya daha önce
mezun durumda olmak,
1.3. 2017 yılında Yükseköğretim Öğrenci Seçme Sınavına (YGS) girmiş olmak,
1.4. 2017 YGS'deki puan türlerinden herhangi birinden en az 200.000 puan almış olmak,

1.5. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli,
görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar”
(otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, dezintegretif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık
kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde
olanların, özel yetenek sınavlarına kabul edileceklerdir (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 05/04/2017 tarihli ve 75850160-199-24304 sayılı yazısı).
2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1. Başvurular 16-17-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Batı Raman Kampüsü (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Binası) adresindeki Aday
Kayıt Bürosuna mesai saatleri içinde adayın bizzat kendisi tarafından yapılacaktır. Aday başvuru
formu bu bürodan, sınav kılavuzu internetten temin edilecektir.
2.2. Sınava girmek isteyen adayların aşağıda belirtilen başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz
tamamlayarak 16-17-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında aday kayıt bürosuna mesai saatleri
içinde teslim etmeleri gerekmektedir.
2.2.1. Mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı, fotokopisi ile karşılaştırılıp
kaşelendikten sonra adaya iade edilecektir).
2.2.2. 2017 YGS Sonuç Belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (belgenin aslı, fotokopisi ile
karşılaştırılıp kaşelendikten sonra adaya iade edilecektir.)
2.2.3. Üç (3) adet başvuru formu. Bu formlar silinti ve kazıntı olmadan eksiksiz olarak
doldurulacak ve adayın bölümdeki Aday Kayıt Bürosunda çekilecek Kılık-Kıyafet
Yönetmeliğine uygun ve ön cepheden çekilmiş, bir fotoğrafı yapıştırılacaktır.
2.2.4. Nüfus Cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi. (Aslı, fotokopisi ile karşılaştırılıp
kaşelendikten sonra adaya iade edilecektir).
2.2.5. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır.
2.2.6. Başvuru koşullarına uyan ve başvuru işlemleri için gerekli belgeleri eksiksiz
tamamlayan adaylara; ön kayıt bürosunca onaylanmış ön kayıt formunun bir nüshası verilecektir.
Bu form aynı zamanda sınava giriş belgesi olarak kullanılacaktır. Adayların bu belgeyi titizlikle
saklamaları, yıpratmamaları ve sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Yanında ön kayıt formu bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
2.2.7. Ön kayıt bürosunca; ön kayıt formunun bir nüshası, sınava girecek aday sayısı ve aday
kimliklerinin belirlenmesi amacı ile ön kayıt formları toplama dosyasında titizlikle muhafaza
edilecektir.
2.2.8. Ön kayıt bürosunca; ön kayıt formunun bir nüshası ve başvuru için gerekli diğer
belgeler; bir zarfa konularak kapatılacak ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından güvenlik
altına alınacaktır.

3. ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILMASI
3.1. Sınav Yürütme Komisyonu, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim
Kurulu’nca seçilmiş biri başkan beş üyeden oluşmaktadır. Bu komisyon Müzik Bölümü için
yapılacak özel yetenek sınavının yapılış, uygulanış ve değerlendirilme yönteminin ve puan
hesaplama sisteminin belirlenmesi ve sınav kılavuzunun hazırlanması ile görevlidir.
3.2. Sınav Jürisi, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu’nca
görevlendirilmiş, alanında uzman biri başkan beş üyeden (yeterli sayıda öğretim elemanı
bulunmaması durumunda jüri üç kişiden oluşturulabilir) oluşmaktadır. Bu komisyon, Müzik
Bölümü için yapılacak özel yetenek sınavının yapılış, uygulanış ve değerlendirilme yönteminin
ve puan hesaplama sisteminin belirlenmesi ve sınav kılavuzunun hazırlanması ile görevlidir.
3.3. Özel Yetenek Sınav Yeri ve Tarihi, Sınav, 21-24 Ağustos 2017 tarihlerinde Batman
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Binasında) Batı Raman
Kampüsü/Batman adresinde yapılacak ve saat 10:00’da başlayacaktır.
3.4. Başvuru süresi sona erdikten sonra, komisyon ön kayıt toplama dosyasındaki ön kayıt
formlarını kullanarak, adayların hangi sırayla sınava gireceğini belirleyecektir. 21 Ağustos 2017
tarihinde 09.00'da Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binası girişinde toplu olarak
ilan edilecek liste ile adaylar hangi salonda sınava girebileceklerini öğreneceklerdir.
4. ADAYLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR
Her aday sınava gelirken yanında:
1. Özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı ya da pasaport dışındaki başka kimlikler kabul
edilmeyecek, nüfus cüzdanı mutlaka fotoğraflı olacaktır.),
2. Sınava Giriş belgesini,
3. Silgi ve yumuşak uçlu kurşun kalemini getirmek zorundadır.
4. Adaylar sınava girmek için o sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce, yanlarında
getirmeleri gereken belge ve gereçlerle sınav yerinde hazır bulunurlar.
5. Özel yetenek sınavı başvurularının planlanandan fazla olması halinde sınav mesai saatleri
dışına taşabilir. Bu durumda Sınav Yürütme Kurulu'nca sınav yerinde adaylara açıklama yapılır.
6. Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, görevlilerce kendilerine
hatırlatılır. Kurallara uymayanlar veya sınav disiplinini bozanlar ile kendileri yerine başkasını
sınava koyanlar sınav dışı bırakılır ve haklarında yasal işlem yapılır. Sınavlar kamera ile kayda
alınır.
7. Yetenek Sınavı Salon'unda adayların (kapalı dahi olsa) cep telefonu, ses kayıt cihazı,
kamera ve benzeri özelliklere sahip araçlarla girmeleri yasaktır.
8. 49 (Kırkdokuz) puan ve altında alan aday başarısız kabul edilir ve değerlendirme dışı
bırakılır. Aritmetik ortalama ve standart sapma hesaba dahil edilmez.

5. ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK ESASLAR
Sınav iki basamaktan oluşmaktadır.
I.BASAMAK SINAVI: İşitme Yeteneği ve Mülakat: (100 Puan)
a) İşitme Yeteneği (70 Puan)
Çok Ses İşitme: Tek ses işitme, iki ses işitme, üç ses işitme ve dört ses işitmeden oluşacaktır.
Adaylar piyanoda çalınacak olan tek sesi, iki sesi, daha sonra da üç sesi ve dört sesi 'Na' veya
'La' hecesiyle verirler.
Ezgi İşitme: Bu bölümde makamsal ya da tonal olabilecek bir adet ezgi sorulur. Piyanoda
çalınacak olan ezgilerin 'Na' veya 'La' hecesiyle tekrar edilmesi istenir.
Tartım İşitme: Bu bölümde adaylara bir adet tartım kalıbı sorulur ve adaylardan bu tartımı el ile
veya kalemle vurarak tekrar etmesi istenir.
Tek Ses
: 5x1=5 Puan
İki Ses
: 5x1=5 Puan
Üç Ses
: 5x2=10 Puan
Dört Ses
: 2x5=10 Puan
Ezgi
: 2x10=20 Puan
Tartım
: 2x10=20 Puan
TOPLAM : 70 Puan
b) Mülakat: (30 Puan)
Bu bölümde adaylara müzik bölümünde neden okumak istedikleri sorusunun yanın da çalgı ya
da solo seslendirmek istedikleri bir eserin sunumunu yapmaları istenir. Adaylar çalgılarını
kendileri getirir ( piyano çalacak adaylar için sınav salonunda piyano bulunmaktadır). Bu bölüm
30 puan üzerinden değerlendirilecektir.
II.BASAMAK SINAVI: Kompozisyon Yazımı: (100 Puan)
1. Basamak sınavında başarılı olan adaylardan bu sınavda müzik ile ilgili verilecek herhangi bir
konuyu iki sayfayı geçmeyecek şekilde, dilbilgisi kurallarına uygun ve tutarlı cümleler kurarak
ifade etmesinin yanında çoktan seçmeli mantık sorularından oluşan bir testi de cevaplamaları
istenir. Test 30 yazılı sınav ise 70 puan üzerinden değerlendirilecektir.
6. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav evraklarının tümü Dekan ve Sınav Jürisi tarafından teslim alındıktan sonra, Yetenek
Sınavı Jürisi birinci basamak sınavının yüzde 70'ini, ikinci basamak sınavının ise yüzde 30'unu
baz alarak genel sınav sonucunu belirler. Bulunacak aritmetik ortalama adayın başarı notudur.
Başarı notu, en yüksek olandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Adaylar almış oldukları
başarı notlarına göre sıraya konulur. Bölüm kontenjanı kadar aday sınavı kazanmış olur.
Kontenjan asıl adaylarla dolduktan sonra, bölüm kontenjanının 3/1 kadar aday da yine başarı
notuna göre yedek olarak sıralanır. Engelli kontenjanın boş kalması halinde başarı sıralamasına
göre yedek öğrencilerin kaydı yapılacaktır.

7. KESİN KAYIT
Kesin kayıt tarihleri, özel yetenek sınavı sonucunda kayıt yapmaya hak kazanan adayların asıl ve
yedek listeleri ile ilan edilecektir.
Not: Sınava ilişkin her türlü itiraz, en geç sınav sonuçlarının ilan edildiği günün ertesi iş günü mesai
bilimine kadar. Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığına. Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının Vakıflar Bankası Batman Şubesinde bulunan TR470001500158007299678709 İBAN no'lu
hesabına 50 TL yatırdıklarına dair banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapılacaktır. Aksi halde
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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