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Değerli öğrenci adayımız,
Yükseköğretim Kurumu tarafından Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Resim ve Müzik Bölümlerine ilk öğrencilerimizin alınması teklifinin kabulü ile Üniversitemiz, kısa zamanda oldukça büyük gelişmeler kaydetmenin yanı sıra, sloganlarından biri olan “Uygarlığı Aydınlatan Bilgi
Güneşi” rolüne, kendisini olduğundan da fazla ışıldatacak yeni bir pırıltı daha eklemiş bulunmaktadır.
Sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi konusunda uluslararası standartları hedeflemiş olan ve gücünü öğrencilerinin yaratıcı, araştırmacı ve katılımcı ruhundan alacak olan bölümlerimiz, deneyimli öğretim
kadrosuyla günümüze yön veren çalışmalar sürdürmenin yanı sıra geleceğe yönelik çarpıcı projeler
geliştirmeyi de hedeflemektedir. Fakültemiz, Hitit Üniversitesi ailesine katılacak siz yetenekli öğrencileri ile birlikte bu hedefine uzanan yolda daha da güçlü olarak ilerleyecektir.
Mevcut durumuyla on dört farklı medeniyetin izlerini taşıyan büyük bir tarihi geçmişe sahip şehrimizin sanata, sanatçıya ve sanatsal olaylara fazlasıyla duyarlı olması, ilimizin coğrafi konumuna bağlı
olarak kolay ulaşılabilirliği, mevcut yurt imkanları ve öğrencilerimize verilmekte olan ayrıcalıklı
üniversite yaşantısı gibi sebeplerle Fakültemiz bölümlerinin, başta yakın iller olmak üzere tüm ülke
genelinden yoğun bir talep göreceğini düşünmekteyiz.
Özel yetenek sınavlarımıza başvuru yapacak olan tüm adaylara başarılar diler ve sizleri aramızda
görmekten oldukça mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.
Sevgilerimizle.
Temmuz, 2019
Prof. Dr. Mustafa Bıyık
Dekan V.
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BÖLÜMLERĠN TANITIMI
RESĠM BÖLÜMÜ
Tarihçe
Üniversitemizin yedinci yılında yedinci Fakülte olarak 2013 yılında kurulan Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fakültemizin Resim Bölümü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim programına ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır.
Bölümün Amacı
Resim Bölümü’nün temel amacı; sekiz yarıyıllık öğretim programı süresince, öğrencilere gerekli olacak entelektüel birikimi, teknik beceriyi ve artistik vizyonu kazandırmaktır. Öğrencilerimizin, kendi
sanatsal bakış açısını oluşturabilen, analitik düşünebilen, sentez ve muhakeme yapabilen, yaşadığı
çağın olgularını kavrayarak sanatsal problematiklerini özgün bir dil ile ifade edebilen zihinler olarak
gelişerek; uygulamaya yönelik beceriler kazanmaları ile birlikte sanat felsefesi, sanat sosyolojisi,
sanat kuramları gibi teorik alanlarda da uzmanlaşmaları ve araştırmalara katkı yapmaları beklenmektedir.
Sanat öğretiminin öne çıkan en önemli niteliği olan öğrencilerin yaratıcı kişiliklerinin geliştirilmesi
ve hem geleneksel hem de evrensel sanatı özümseyen, düşünceyi görselleştirme çabalarıyla çağdaş
sanat anlayışı içerisinde gerekli alt yapı ve donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmek hedeflerimiz
arasındadır. Öğrenciyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi,
yaratıcı özelliklere sahip bireyleri, hem ulusal hem de uluslararası alanlarda sanatsal etkinliklere katılan sanatçı adayları olarak ilerletmek ve bu adayları ülkemiz başta olmak üzere dünya sanat ortamına
kazandırmak Bölümümüz için en büyük avantaj olacaktır.
Eğitim
Resim Bölümü’nde Lisans programının süresi sekiz yarıyıldır. Kuramsal dersler, konferanslar, çalıştaylar ve sergilerle beslenen programda kavram ve kavramların nesnelleştirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan ilişkilerin irdelenmesi üzerine kurulu teorik ve uygulamalı dersler üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra Temel Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Resimleme,
İllüstrasyon Teknikleri gibi teknolojiyi takip etme fırsatı yaratan dersler ve laboratuvar imkanları da
sunulmaktadır. Bölüm, Yükseköğretimde Resim alanında 240 AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey
(kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Resim Anasanat alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler dönem boyunca teorik derslerin %70’ine, uygulama ve atölye derslerinin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
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Dönem boyunca bir yarıyıl içi (vize) ve bir yarıyıl sonu (final) sınavı gerçekleştirilir. Dersi veren öğretim elemanının insiyatifi ile başka sınavlar ve etkinlikler de yapılabilir. Öğrencinin başarısı, yarıyıl
içi sınavları ile yarıyıl içinde verilen ödev, yapılan uygulama ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi
ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.
MÜZĠK BÖLÜMÜ
Tarihçe
Üniversitemizin yedinci yılında yedinci Fakülte olarak 2013 yılında kurulan Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fakültemizin Müzik Bölümü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk öğrencilerini
alarak eğitime başlamıştır.
Bölümün Amacı
Müzik Bölümünün temel amacı; sekiz yarıyıllık öğretim programı süresince, öğrencilere her türlü
müzikal teknik bilgi ve becerinin yanı sıra yaratıcılık ve üretkenlik gibi özellikleri kazandırmaktır.
Öğrencilerimizin, yaşadığı çağın ve teknolojinin olgularını kavrayarak sanatsal düşüncelerini özgün
bir dil ile ifade edebilen bireyler olarak müzikal teorik ve uygulamaya yönelik becerileri ile bilimsel
yönlerden araştırmalara katkı yapmaları beklenmektedir.
Kendi sanatsal bakış açısını oluşturabilen yaratıcı ve yetenekli kişiliklerinin geliştirilmesinin yanı
sıra hem geleneksel hem de evrensel müzik bilimini ve sanatı özümseyerek müziğin kendi içindeki
disiplini fark edebilen, sahne disiplini uygulayabilen, kamu önünde her türlü çaba ile başarı sergileyebilecek, gerekli alt yapı ve donanıma sahip nitelikte bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Bölüm, Yükseköğretime girmeye hak kazanan, müzik yeteneğine, bilgisine ve kültürüne sahip yetenekli bireyleri keşfedip; onları evrensel bir müzik eğitiminden geçirerek Türk, Batı ve Dünya müziği
kültürü ve alt yapısı ile teorik, pratik ve uygulamalı olarak öğrencileri çeşitli nitelikler bakımından
geliştirmeyi planlamaktadır.
Geçmişten bu yana üretilmiş insanlığın en güzel değerleri olan bilim ve sanat eserlerini, kültürel
değerleri, güzel sanatları, özgün yaratı ve varlıkları önemseyerek eğitim vermek, geliştirmek, öğrencilerimize armonik derinliğin yanı sıra alınan eğitim ile bilimsel ve sanatsal alanda aktif rol alma
alışkanlığı kazandırmak programımızın en önemsenen nitelikleri arasındadır.
Eğitim
Müzik Bölümünde Lisans eğitim programının süresi sekiz yarıyıldır. Kuramsal dersler, konferanslar
ve konserlerle beslenen programda kompozitör veya solist olmanın yanı sıra müzik alanı ile ilgili
literatür ve repertuvar bilgisi ile disiplinlerarası ilişkiler kurarak yetişmeyi hedefleyen, alan dersleriyle birlikte bilgisayar teknolojileri, bilgisayar destekli müzik eğitimi ve performanslar sergilemeye olanak tanıyan ders ve laboratuvar imkanları da sunulmaktadır. Bölüm, Yükseköğretimde Müzik
alanında 240 AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir
şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Müzik alanında Lisans derecesine sahip
olunur.
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Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler dönem boyunca teorik derslerin %70’ine, uygulama derslerinin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Dönem
boyunca bir yarıyıl içi (vize) ve bir yarıyıl sonu (final) sınavı gerçekleştirilir. Dersi veren öğretim
elemanlarının tercihlerine göre başka sınavlar ve etkinlikler de gerçekleştirilebilir. Öğrencinin
başarısı, yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, konser, dinleti, derleme vb.
sanatsal etkinlikler, çalışmalardaki başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları değerlendirilerek
belirlenir.
BÖLÜMLERE ALINACAK ÖĞRENCĠ SAYILARI
Resim Bölümü
Tablo 1. Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı, Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul Eden Resim Anasanat Dalı ve Kontenjanları
Bölüm/Program

Kontenjan

Resim Anasanat Dalı (Birinci Öğretim)

40

Resim Anasanat Dalı (İkinci Öğretim)

40

Müzik Bölümü
Tablo 2. Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı, Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul Eden Müzik Bölümü ve Kontenjanları
Bölüm/Program

Kontenjan

Müzik

30

ÖZEL YETENEK GĠRĠġ SINAVLARINA ÖN KAYITLAR
Özel Yetenek Giriş Sınavları’na ön kayıtlarda ÖSYM tarafından yayımlanan “2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan kurumlara
ilişkin başvuru koşulları ve bunlara ek koşullar geçerlidir.
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Özel Yetenek Giriş Sınavları’na
katılabilmek için adaylar, 2019 yılı TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanından, Resim Bölümü için en
az 150 (yüz elli), Müzik Bölümü için en az 150 (yüz elli) puan almış olmak zorundadır.
TYT sonucunda herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş
Sınavları’na katılmayı engellemez. Adaylar ön kayıt sırasında en fazla 1 (bir) bölüm seçebilir ancak
seçtikleri bölümün Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim programlarının her ikisini de tercih edebilirler.
Sınavlara girecek adayların online ön kayıt başvuru sisteminin açılması–kapanması, ön kayıt
başvuruları onaylanan adayların ilanı, sınav tarihi ve sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin tarih ve
saat bilgilerini içeren takvim aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
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Tablo 3. Resim Bölümü 2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt ve Sınav Takvimi
Süreç
Ön Kayıt Başvuruları Online Sistemi’nin Açılması

Tarih
22 Temmuz 2019 Pazartesi

Saat
10.00

Ön Kayıt Başvuruları Online Sistemi’nin Kapanması

1 Ağustos 2019 Perşembe

16.00

2 Ağustos 2019 Cuma

15.00

7 Ağustos 2019 Çarşamba

10.00

10 Ağustos 2019 Cumartesi

17.00

Ön Kayıt Başvuruları Onaylanan Adayların İlanı
Sınav
Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Tablo 4. Müzik Bölümü 2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt ve Sınav Takvimi
Süreç

Tarih

Ön Kayıt Başvuruları Online Sistemi’nin Açılması
Ön Kayıt Başvuruları Online Sistemi’nin Kapanması

29 Temmuz 2019 Pazartesi

Saat
10.00

20 Ağustos 2019 Salı

16.00

Ön Kayıt Başvuruları Onaylanan Adayların İlanı

21 Ağustos 2019 Çarşamba

15.00

Birinci Aşama Eleme Sınavı

22 Ağustos 2019 Perşembe

09.00

Birinci Aşama Eleme Sınavı Sonuçlarının Açıklanması 22 Ağustos 2019 Perşembe

17.00

İkinci Aşama Seçme Sınavı

23 Ağustos 2019 Cuma

09.00

24 Ağustos 2019 Cumartesi

17.00

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi Resim ve Müzik Bölümleri’ne kayıt yaptırmaya hak kazanmak için Özel Yetenek Giriş
Sınavları’na katılan tüm adaylar, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Özel Yetenek Giriş Sınavları Usul ve Esasları’na tabidir.
Sınav başvuruları http://kayit.hitit.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.
SINAVLAR
Adaylar ön kayıt sırasında internet üzerinden Sınav Giriş Belgesini kendileri alacaklardır. Bu belge
ve resmi kimlik belgeleri olmadan sınava giremezler. Belgelerinde değişiklik ve sahtecilik yapan
adayın sınavı geçersiz sayılır.
Fakültenin Resim ve Müzik Bölümleri için farklı sınav şekilleri uygulanacaktır.
a) Resim Bölümü Sınavı: Canlı Modelden Desen Çizimi ve Konulu Çizim (İmgesel) olmak üzere iki
oturumdan oluşan tek aşama olarak gerçekleştirilir.
b) Müzik Bölümü Sınavı: Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavı olmak üzere
iki aşamada gerçekleştirilir.
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GĠRĠġ SINAVLARI
Resim Bölümü GiriĢ Sınavı
Resim Bölümü giriş sınavı Canlı Modelden Desen ve Konulu Çizim (İmgesel) olmak üzere iki
oturumdan oluşur. Oturumlar arasında 15 dakika ara verilir ve ara süresince adaylar binadan dışarı
çıkamazlar.
a) Birinci Oturum: Canlı Modelden Desen Çizimi
Adayın gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini ölçmek üzere canlı modelden kurşun kalemle
desen çizimi yaptırılmasıdır. Modelin duruş şekli sınav jürisi tarafından sınavın başlangıcından 30
dakika önce belirlenir. Çizim süresi 60 dakikadır. Sınavın ilk oturumunu oluşturan bu bölümde ara
verilmez. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılır.
b) İkinci Oturum: Konulu Çizim (İmgesel)
Adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, seçtiği konuya bakış açısını ve
algı birikimini ön plana çıkartma yeteneğini ölçmek üzere hayali çizim yaptırılmasıdır. İmgesel sınav
sorusu sınav jürisi tarafından sınav başlamadan 30 dakika önce belirlenir. Çizim süresi 60 dakikadır.
Sınavın ikinci oturumunu oluşturan bu bölümde ara verilmez. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılır.
Müzik Bölümü GiriĢ Sınavı
Müzik Bölümü giriş sınavı iki aşamadan oluşur.
a) Birinci Aşama Eleme Sınavı:
Bu sınavda adayların müziksel işitme ve algılama performansları değerlendirilir. Sınav uygulamalı
olarak yapılır. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede şu kriterler esas alınır:
Tek ses iĢitme:
Ġki ses iĢitme:
Üç ses iĢitme:
Dört ses iĢitme:
Ezgi iĢitme:
Ritim ĠĢitme:

4 adet tek ses
4 adet iki ses
4 adet majör ve minör yapılı üç ses
2 adet dört ses
Biri tonal ve biri makamsal iki ezgi
İki adet ritim kalıbı

Birinci Aşama Eleme Sınavının ayrıntılı puanlaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 5. Birinci Aşama Eleme Sınavı Puan Tablosu
Tek ses
iĢitme

Ġki ses
iĢitme

Üç ses
iĢitme

Dört ses
iĢitme

Ezgi
iĢitme

Ritim
iĢitme

Toplam

4x1p= 4
puan

4x3p= 12
puan

4x4p=16
puan

2x4p=8
puan

40 puan

20 puan

100
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Birinci Aşama Eleme Sınavından en az 40 puan alan adaylar, İkinci Aşama Seçme Sınavına girme
hakkı kazanır. Aynı zamanda bu aşama, Özel Yetenek Sınav Puanına %50 oranında katkı yapar.
b) İkinci Aşama Seçme Sınavı:
Bu sınavda adayların çalgı, ses (şan) ve solfej-deşifre performansları değerlendirilir. Sınav
uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınav, Özel
Yetenek Sınav Puanına %50 oranında katkı yapar.
İkinci Aşama Seçme Sınavının ayrıntılı puanlaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 6. İkinci Aşama Seçme Sınavı Puan Tablosu
Çalgı Performansı

Ses Performansı

Solfej-DeĢifre

40 Puan

40 Puan

20 Puan

Bu aşamada ilk olarak Çalgı Performansı başlığı altında adayların çalgılarını icra edebilme becerileri
ölçülür. Değerlendirme doğru ve temiz çalma, teknik düzey, müziksel yorum ve eserin düzeyi
kriterleri üzerinden yapılır. İkinci olarak Ses Performansı başlığı altında adayların seslerini
kullanabilme becerileri ölçülür. Değerlendirme sesin tınısı-gürlüğü-genişliği, doğru ve temiz
söyleme, sözlerde anlaşılırlık ve müziksel duyarlılık kriterleri üzerinden yapılır. Çalgı ve ses
performansı aşamasında icra edilecek eserler adaylar tarafından seçilir. Son olarak adayların solfejdeşifre becerileri ölçülür. Burada adaylar toplam dört ölçüden oluşan tonal bir ezgiyi deşifre eder.
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) Birinci Aşama Eleme Sınavının %50’si ile İkinci Aşama Seçme
Sınavının %50’sinin toplanmasıyla elde edilir. Adayların yerleştirme sıralamasına dâhil olabilmeleri
için Özel Yetenek Sınav Puanının en az 50 olması gerekir.
SINAV SIRASINDA ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGE VE
MALZEMELER
Resim Bölümü
1. Sınav Giriş Belgesi
2. Resmi nitelikli özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport)
3. Kurşun kalem, duralit resim altlığı (35x50 cm), silgi, kıskaç ve kalemtıraş
Müzik Bölümü
1. Sınav Giriş Belgesi
2. Resmi nitelikli özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport)
3. İkinci Aşama Seçme Sınavı’na girmeye hak kazanmış adaylar için piyano dışında çalınacak
enstrüman
UYARILAR
Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Özel Yetenek Giriş Sınavları’na
katılabilmek için adaylar, 2019 yılı TYT puanından Resim Bölümü için en az 150 (yüz elli), Müzik
Bölümü için en az 150 (yüz elli) puan almış olmak zorundadır.
TYT sonucunda herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş
Sınavları’na katılmayı engellemez. Adaylar ön kayıt sırasında en fazla 1 (bir) bölüm seçebilir ancak
seçtikleri bölümün birinci öğretim ve ikinci öğretim programlarının her ikisini de tercih edebilirler.
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Ön kayıt sürecinde adaylardan vatandaşlık numarası (T.C. Kimlik No) ve diğer nüfus kayıt bilgilerinin yanı sıra dijital ortama aktarılmış vesikalık fotoğraf istenmektedir. Vesikalık fotoğraf son altı ay
içerisinde, yüzü açık, adayların kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş, net
ve uygun çözünürlükte dijital ortama aktarılmış olmalıdır. Adayların, cepheden olmayan ve yüzlerini
kapatabilecek güneş gözlüğü ve benzeri ögelerle birlikte çektirdikleri fotoğraflar veya başka bir fotoğraftan kesme-kopyalama yapılarak elde edilmiş, karanlık ortamda çekilmiş, bulanık veya özçekim/
selfie fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Uygun olmayan fotoğraflar içeren ön kayıt başvuruları reddedilecektir. Ayrıca belirtilen özelliklere uygun olmayan ya da kişinin kendisine ait olmayan
fotoğraflar ile yapılan başvurularda, başvuru doğrudan iptal edilebileceği gibi sınav günü, fotoğraftan
kimlik belirlemede güçlük çekilmesi halinde adayın sınava alınmayabileceği ya da sınavın geçersiz
sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ön kayıtta verilen bilgilerden herhangi birinin yanlış
olması durumunda adayın başvurusu geçersiz kabul edilir. Hitit Üniversitesi söz konusu durumlarda
yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı sonucunda ÖYSP’den (Özel Yetenek Sınavı Puanı) ortalaması 50
puan altında olan adaylar kesin başarısız sayılırlar ve yedek kontenjanlara yerleştirme sürecinde ön
başvuru yapamazlar. 50 puan barajı üzerinde başarı puanına sahip tüm adaylar yedek kontenjanlara
ön başvuru yapabilirler.
Adayların yerleştirme puanları, 2019 Yılı ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu’nda yer alan “Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Alımı Nasıl
Olacaktır?” bölümünde yapılan açıklamalara uygun formüllere göre elde edilir. Yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda 2019 Yılı TYT puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Değerlendirme sonuçları, adayların kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıkları sistem üzerinden ilan
edilir.
Tablo 7. YKS Sınav Kılavuzu’nda Yer Alan Kısaltmalar ve Puan Hesaplama Formülleri

Kısaltmalar
ÖYSP – SP: Özel Yetenek Sınavı Puanı - Standart Puanı
YP: Yerleştirme Puanı
OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı
TYT-P: Temel Yeterlilik Testi - Puanı
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Adaylar ilk tercih ettikleri anasanat dalı programından başlayarak yerleştirme puanına göre asıl
listed yer aldığı ilk programa (birinci öğretim / ikinci öğretim) yerleştirilir. Aday, tercihinin asıl
listesine girebilecek yeterlilikte yerleştirme puanı alamadıysa başarısız sayılır. Bu durumda aday
yedek kontenjanların açıklanmasını beklemelidir. Kesin kayıtlar ile ilgili tüm tarihler Tablo 8 ve
Tablo 9’da belirtilmiştir. Kesin kayıt ve yedek kontenjanlarına ön başvuru tarihlerini takip etmek ve
öğrenmek adayın sorumluluğundadır. İlan edilen tarihlerde kayıt veya ön başvuru yapmayan
adaylar haklarını kaybederler.
ENGELLĠ ADAYLAR
Engelli öğrencilerin (bedensel, otizm spektrum bozukluğu, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar”, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu”
ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına
kabul edilir ve başvuruları kabul edilen adayların TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS
Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilirler. Bedensel engelli adayların sınav sırasında doğabilecek gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ön kayıt sırasında sistem üzerinden durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.
Kontenjanlar:
a) Bölüm kontenjanlarının %10’u engelli öğrenciler için ayrılır.
b) Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen adaylar, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenebilir.
c) İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması
durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, ÖSYS puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dahil edilerek değerlendirmeye tabi tutulurlar.
d) İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer
öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenebilir.
ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR
Resim Bölümü
2019 – 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı, Canlı Modelden Desen Çizimi ve Konulu
Çizim (İmgesel) olmak üzere birbirini takip eden iki oturumdan oluşmaktadır. Özel Yetenek Sınavı
Hitit Üniversitesi birimlerinde uygun olduğu tespit edilen salonlarda gerçekleştirilecektir. Ön kayıt
yaptırmış ve ön kayıt işlemi onaylanmış olan tüm adaylar bu tarih, yer ve saatleri takip etmek ve bilmekle yükümlüdür.
Ön kayıt sırasında aday tarafından sisteme kayıt edilen cep telefonu numarası başvuru, sınav ve kayıt
ile ilgili işlemlerin yapılacağı numaradır. Adayların sınavın ön kayıt aşamasından yedek kayıt süreci
de dahil olmak üzere sisteme kayıt ettikleri numarayı değiştirmemeleri ve gelen mesajları kontrol ve
takip etmeleri gerekmektedir. Tebligat niteliğindeki bilgilendirme mesajlarının kontrolü ve takibi
adayın sorumluluğundadır.

-10-

Özel Yetenek Sınavı sırasında, sınava ön kayıt yaptıran ve ön kayıt işlemi onaylanan tüm adaylar
tarafından uyulması gereken genel kurallar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:
1- Adayların sınava girecekleri tarih, yer ve saat bilgileri Sınav Giriş Belgesi üzerinde yer
alacaktır.
2- Adaylar sınav başlangıç saatinden bir saat önce sınavın yapılacağı binaya alınmaya
başla- nacak ve sınavdan en geç yarım saat önce sınav salonlarında hazır
bulunacaklardır.
3- Sınava gününde ve zamanında istenen belgelerle gelmeyen adaylar alınmayacaktır. Mazereti ne olursa olsun herhangi bir sebepten sınava geç kalan aday sınava girme hakkını kaybedecektir.
4- Özel Yetenek Sınavı süresince adaylar, ilk 60 ve son 15 dakika içerisinde sınav salonunu
terk edemezler. İkinci oturum olan konulu çizim (imgesel) sınavına girmek istemeyen
aday, birinci oturum olan Canlı Modelden Desen Sınavı bitiminde mühürlü çizim kağıdını
imza karşılığı teslim ederek sınav salonundan ayrılabilir.
5- Adaylar sınavda özel olarak mühürlenmiş çizim kağıtları kullanırlar. Bu kağıtlar Güzel
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından her adaya birer tane olmak üzere sınav
başlamadan önce verilecektir. Mühürlenmiş çizim kağıdı dışında herhangi bir kağıda yapılmış çizimler ve karalamalar sınavda değerlendirmeye alınmaz ve kopya sayılırlar.
6- Mühürlenmiş çizim kağıdının köşesinde yer alan bilgi alanları tükenmez kalem ile doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Bu alan ilk oturum süresi içerisinde salon başkanı tarafından
katlanıp, kapatılır ve sınav kağıtlarının puanlanması süreci tamamlanıncaya kadar kapalı
olarak tutulur. Kurşun kalemle doldurulmuş kimlik bilgileri geçersiz sayılacak ve adayın
sınavı iptal edilecektir.
7- Teslim edilecek mühürlenmiş çizim kağıtları üzerinde aday tarafından oluşturulmuş, imgesel sorusunun konusu ile ilgisi olmayan semboller, yazı veya rakamlar bulunmamalıdır.
Bu tür işaretler sınav kağıdının iptal edilmesine neden olacaktır.
8- Mühürlenmiş çizim kağıtları adaylara salon başkanı tarafından dağıtılır. Sınav soruları
salon başkanı tarafından adaylara okunur. Bunun dışında sınav görevlileri herhangi bir
yorum ve açıklama yapmayacaktır. Adaylar sınavla ilgili sorularını ancak sınav salonuna
uğrayacak olan sınav koordinatörüne yöneltebilirler.
9- Adaylar sınav süresince yanlarında cep telefonu ve diğer elektronik haberleşme ve kayıt
görüntüleme araçlarından hiçbirini bulunduramazlar. Adayın sınav binasına bu araçlardan
herhangi birisi ile girmesi veya sınav esnasında bu araçlardan herhangi birisinin üzerinde
olduğunun fark edilmesi durumunda adayın sınavı iptal edilecektir.
10- Sınav sırasında kurallara uymayan, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan, sınav
disiplinini bozan, birbirleriyle iletişim kuran, araç-gereç alışverişinde bulunan, herhangi
bir yöntem ile kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, konuşmak ya da gürültü yapmak vb. gibi sınavın düzenini bozacak herhangi bir davranışta bulunan adayların sınavları
geçersiz sayılır. Salon başkanı adayı uyarmadan, adayın bu tür davranışını sınav kopya
tutanağına yazarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu tür durumlarda salon başkanı tarafından hazırlanan tutanak, Özel Yetenek Sınavı Giriş Sınavları Yürütme Komisyonu’na teslim edilir. Ayrıca gerekli görülen durumlarda söz konusu aday güvenlik görevlileri eşliğinde sınav salonundan uzaklaştırılabilir.
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Müzik Bölümü
Müzik Bölümü Sınavı, Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavı olmak üzere iki
aşamada gerçekleştirilir. 2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı Hitit Üniversitesi birimlerinde uygun olduğu
tespit edilen salonlarda gerçekleştirilecektir. Ön kayıt yaptırmış olan tüm adaylar bu tarih, yer ve saatleri takip etmek ve bilmekle yükümlüdür.
Ön kayıt sırasında aday tarafından sisteme kayıt edilen cep telefonu numarası başvuru, sınav ve kayıt
ile ilgili işlemlerin yapılacağı numaradır. Adayların sınavın ön kayıt aşamasından yedek kayıt süreci
de dahil olmak üzere sisteme kayıt ettikleri numarayı değiştirmemeleri ve gelen mesajları kontrol
ve takip etmeleri gerekmektedir. Tebligat niteliğindeki bilgilendirme mesajlarının kontrolü ve takibi
adayın sorumluluğundadır.
Özel Yetenek Sınavı sırasında, sınava ön kayıt yaptıran tüm adaylar tarafından uyulması gereken genel kurallar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:
1- Adayların sınava girecekleri tarih, yer ve saat bilgileri Sınav Giriş Belgesi üzerinde yer
alacaktır.
2- Adaylar sınavdan en geç yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
3- Gününde ve zamanında, istenen belgelerle gelmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
Mazereti ne olursa olsun herhangi bir sebepten geç kalan aday sınava girme hakkını
kaybedecektir.
4- Birinci Aşama Eleme Sınavında Piyano ile sorulacak olan duyma-algılama soruları
yalnızca bir kez çalınacaktır. Adaylar soruların tekrarlanması konusunda herhangi bir
talepte bulunamazlar.
5- Adaylar sınav süresince yanlarında cep telefonu ve diğer elektronik haberleşme ve kayıt
görüntüleme araçlarından hiçbirini bulunduramazlar. Adayın sınav binasına bu araçlardan
herhangi birisi ile girmesi veya sınav esnasında bu araçlardan herhangi birisinin adayın
üzerinde olduğunun fark edilmesi durumunda adayın sınavı iptal edilecektir.
6- Birinci Aşama Eleme Sınavı değerlendirilmesi yapıldıktan sonra İkinci Aşama Seçme
Sınavı’na girmeye hak kazanan adayların puanları, İkinci Aşama Seçme Sınavı’na girecekleri tarih, yer ve saat bilgileri, kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıkları sistem
üzerinden ilan edilir.
KESĠN KAYIT VE YEDEK YERLEġTĠRME SÜRECĠ
Kesin kayıt süreci için önemli tarihler Tablo 8 ve Tablo 9’da belirtilmiştir.
Tablo 8. Resim Bölümü Kesin Kayıt Süreci Takvimi
Süreç

BaĢlangıç Tarihi

BitiĢ Tarihi

Kesin Kayıtlar

19 Ağustos 2019

21 Ağustos 2019

Süreç

BaĢlangıç Tarihi

BitiĢ Tarihi

Kesin Kayıtlar

26 Ağustos 2019

28 Ağustos

Tablo 9. Müzik Bölümü Kesin Kayıt Süreci Takvimi
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Kesin kayıt hakkı kazanan asıl adaylar belirtilen takvimi dikkate alarak kesin kayıtlarını yapmalıdır.
Özel Yetenek Sınavı’nda 50 ve üzerinde başarı puanı almış tüm adaylar yedek kontenjanlarına ön
başvuru yapabilirler. Yedek kontenjanlar ilan edildikten sonra adaylar tercih ettikleri programın yedek
kontenjanına ön başvuru yapabileceklerdir.
Yedek kontenjanlara ön başvuru yapmış olan adaylar, hesaplanmış olan yerleştirme puanına göre yerleştirileceklerdir. Puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yedek kontenjanı sayısı kadar aday, kesin
kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ve takip eden yedek adayların bilgileri, adayların kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıkları sistem üzerinden ilan edilir.
Yedek kontenjanından kesin kayıt hakkı kazandığı halde belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmaya
gelmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir ve kesin kayıt hakkı, takip eden sıradaki adaya geçecektir. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını şahsen yapmaları gerekmektedir.
Kesin kayıt için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır:
1- TYT sonuç belgesi aslı
2- Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı
3- Nüfus cüzdanı ve fotokop isi
4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için, Askerlik Şubesi’nden alınacak herhangi bir yükseköğrenim kurumuna kaydolmak için bir sakınca olmadığına dair belge
5- 6 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde, yüzü açık ve
kolay- lıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir)
6- Engelli adaylar için engel durumunu gösterir sağlık raporu
SINAV SONUCUNA ĠTĠRAZ
Sınava girip başarısız olan adaylar, sonuçların ilanından sonraki 2 (iki) iş günü içinde sonuçlara itiraz
için Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na başvurabilirler. Bu
süreyi geçiren adayların başvuruları işleme alınmaz. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile
itirazları değerlendirmek üzere en az 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan İtiraz Komisyonu oluşturur.
Komisyon değerlendirmesini, itiraz başvurularının bitiminden sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde
tamamlar ve sonucu yazılı olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na iletir.
Bu sonuç itiraza cevap niteliği taşır ve kesindir. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla itiraz
değerlendirme sonucunu adaya yazılı olarak bildirir.
KILAVUZDA YER ALMAYAN DURUMLAR
Bu kılavuzda hükmü bulunmayan hallerde; Hitit Üniversitesi Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.
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ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2019 – 2020 Eğitim - Öğretim Yılı
Özel Yetenek Sınavı ile ilgili iletişim bilgileri Tablo 10’da belirtilmiştir.
Tablo 10. Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim Bilgileri
Yazışma Adresi
İrtibat Telefonu

Hitit Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Meslek Yüksekokulu Kampüsü Gazi Caddesi No: 99 Çorum.
+90 364 220 14 87

Faks

+90 364 220 14 89

E-posta

gstmf@hitit.edu.tr
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