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DEĞERLİ ÖĞRENCİ ADAYIMIZ; 
 

Bu kitapçık 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na ve Resim-İş Eğitimi Anabilim 

Dalı’na alınacak özel yetenek sınavı ile ilgili bilgileri içermektedir. Kılavuz “Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı” ve “Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek 

Sınavı” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

 

 
 

BÖLÜM I 

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI 

1. KONTENJAN 
 

Fakülte Program / Bölüm Kontenjan 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

40 

 
Not: Kontenjanın %10’u (4 kişi) engelli adaylara ayrılacaktır. Böyle bir durumda 36 normal, 

4 engelli öğrenci kayıt yaptırabilecektir. Kontenjanın dolmaması halinde, kontenjan diğer 

adaylarla tamamlanacaktır. 

 

 
2. ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 

 

Ön Kayıt 05-09 Ağustos 2019 

Ön Kayıt Değerlendirme 

Listesinin İlanı 
 22 Ağustos 2019 

Özel Yetenek Sınavı 26-27-28 Ağustos 2019 

Sınav Yeri 
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi C-Blok Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Sınav Sonucunun İlanı 28 Ağustos 2019 

 

3. SINAV PROGRAMI 
 

SINAV AŞAMASI TARİH VE GÜN SAAT SINAV YERİ 

I. Aşama 
Eleme Sınavı 

26 Ağustos 2019 09:00 ASÜ Eğitim Fakültesi 

C-Blok – Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü- Aksaray 
II Aşama 

Seçme Sınavı 
27-28 Ağustos 2019 09:00 
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4. KAPSAM 
 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Giriş / Müzik Yetenek 

Sınavı, bu bölüme girmek için ön kayıt yaptıran adaylar arasından müzik yetenekleri ve 

bireysel kapasiteleri daha yeterli olanları seçmek amacıyla yapılır. Sınav iki aşamalı yapılır. I. 

Aşama, eleme sınavıdır. Bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar II. Aşama sınavına 

girmeye hak kazanır, diğer adaylar elenir. Sınavların içeriği aşağıdaki gibidir: 
 

 

 

I. Aşama Eleme Sınavı II. Aşama Seçme Sınavı 

1- Müziksel İşitme Sınavı (MİS-1) 
a) Tek Ses İşitme 

b) İki Ses İşitme 

c) Ezgi Belleği 
d) Ritim Belleği 

1- Müziksel İşitme Sınavı (MİS-2) 
a) Çok Ses İşitme 

b) Ezgi Belleği 

2- Müziksel Söyleme Sınavı 

3- Çalma Sınavı 
 
 

5. SINAVLARIN UYGULANIŞI 
 

Bütün sınavlar süresince adayların yanlarında herhangi bir elektronik cihaz (cep telefonu, 

MP3 çalar, alarmlı kol saati, ses kayıt cihazı vb.) bulundurması kesinlikle yasaktır. Adaylar, 

sınava girerken ön kayıt sırasında kendilerine üniversitemizce verilmiş olan fotoğraflı ve 

onaylı “Sınava Giriş Belgesi” ile fotoğraflı ve onaylı “Resmi Kimlik Belgesi”ni (Nüfus 

Cüzdanı, Pasaport, Nüfus Müdürlüklerince verilen Geçici Kimlik Belgesi) yanlarında 

bulundurmak zorundadır. Özel Yetenek Müzik Giriş Sınavları kamera ile kayıt altına 

alınacaktır. 

 

5.1. Birinci Aşama - Eleme Sınavı 
 

Adaylar, Birinci Aşama – Eleme Sınavı’na 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü sabah 

09.00’da aday sıra numarasına göre teker teker alınır. Sınav 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilir. Sınav sonuçları aynı gün saat 18.00’den sonra ilan edilir ve yapılan sıralama 

sonucunda 60 ve üzerinde puan alan adaylar İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanır. 
 

Not: Eleme sınavına girmeyen seçme sınavına giremez. 

 

5.2. İkinci Aşama - Seçme Sınavı 
 

İkinci aşama sınavı 2 oturum şeklinde ve aşağıdaki zaman çizelgesine göre yapılır. 
 

1. Oturum: 27 Ağustos 2019 Salı Saat 09.00 
 

2. Oturum: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 09.00 
 

II. Aşama Sınavı, işitme-söyleme-çalma olmak üzere üç farklı bölümden oluşur. 
 

 

 

3 



Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.aksaray.edu.tr adresinden 9447decd-8cfe-4ae4-841f-30fe984cc18f kodu ile erişebilirsiniz. 

Bu Belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır 
 

 

5.2.1. Müziksel İşitme Sınavı 
 

Bu sınavda adaylardan piyano ile çalınan 3 sesli ve 4 sesli akorların seslerini ayırt 

etmesi istenir. Bunun yanı sıra bir tonal ve bir de modal olmak üzere iki ezgi çalınır ve adayın 

bu ezgileri tekrar etmesi beklenir. Müziksel İşitme Sınavı 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilir ve bu puanın %40’ı Çok Ses İşitme, %60’ı ise Ezgi Belleği puanından oluşur. 
 

5.2.2. Söyleme Sınavı 
 

Bu sınavda adayın; şarkı söyleme becerisi ve sesinin nitelikleri ile eseri ne derecede 

doğru, temiz ve etkili söylediği değerlendirilir. Aday, sınavda sadece tek bir eser 

seslendirebilir. Seslendirilecek eser aday tarafından kendi isteğine göre seçilir. Söyleme 

Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
 

5.2.3. Çalma Sınavı 
 

Bu sınavda adayın; çalgı çalma becerisi ile eseri ne derecede doğru, temiz ve etkili 

çaldığı değerlendirilir. Sınavda elektronik çalgılar kullanılmaz. Seslendirilecek eser aday 

tarafından kendi isteğine göre seçilir. Aday; tuşlu, yaylı, nefesli ya da telli çalgılardan 

herhangi biriyle hazırladığı bir eseri notaya bakarak ya da ezberden seslendirir. Aday, 

seslendireceği eserlerin notalarını ve piyano dışında çalacağı çalgıları kendisi getirmek 

zorundadır. Çalma Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
 

5.2.4. İkinci Aşama Sınavının Değerlendirilmesi 
 

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde 

hesaplanacaktır 
 

ÖYSP 

II. AŞAMA 

SEÇME 
SINAV PUANI 

SÖYLEME 

SINAV 

PUANI 

ÇALMA 

SINAV 

PUANI 
%60 % 20 %20 

%100 

 

İkinci Aşama Sınavı sonucunda ÖYS puanı 50 ve altında olan adaylar başarısız sayılır 

ve değerlendirmeye alınmaz. 

 

 

6. DEĞERLENDİRME 
 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA 

puan türlerinin en yükseği) 
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c) 2019-TYT Puanı (TYT-P) (TYT puanlarının en yükseği) 

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP‟lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP 

dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonrada her aday için 

aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

 

 

 
 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10‟dur. 

 Yerleştirmeye esas olacak puan ( Yerleştirme puanı = YP ) aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanacaktır. 

 Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Müzik Öğretmenliği programı için aday Güzel 

Sanatlar Lisesinin Müzik alanından geliyorsa) 

 YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xAOBP)+(0,22TYT-P)+(0,03xAOBP) 

 Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Müzik Öğretmenliği programı için aday 

genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) 

 YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xAOBP)+(0,22TYT-P) 

 2018-YKS'de, TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına  

uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjan 

sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. 

 Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 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) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, 

durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek 

sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle 

geçerlidir. 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 kazanan adayların kayıtları yapılır. 

 “ÖZEL YETENEK GEREKTİREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA 

ÖĞRENCİ ALIMI ESASLARI”na ilişkin detaylı bilgi için 2019 Yüksek Öğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nun bakabilirsiniz. 
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7. BAŞVURU KOŞULLARI 
 

7.1. Genel Koşullar 
 

1. Lise ve meslek liselerinin herhangi bir kolundan mezun olmak ve 2019 TYT 

puanının 150 ve üzerinde olması, 
 

2. 2019 dönüştürülmüş TYT nihai sınav puanının 150 ve üzerinde olması (2018 TYT 

puanından 200 ve üzeri alan adaylar ÖSYM tarafından belirlenmiş koşullara göre 

dönüştürülmüş 2019 TYT nihai puanı ile başvuru yapabilirler), 
 

3. Engelli adaylar için 2018 ya da 2019 TYT puanının 100 ve üzerinde olması, 
 

4. ÖSYM ile bir Yükseköğretim Programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar Özel 

Yetenek Sınavına başvurabilirler. 
 

Not: Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da 

başvurabilirler. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle 

çıkarılmış bulunanlar başvuru yapamazlar. 
 

7.2. Özel Koşullar 
 

2014/5780 sayılı ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet 

Memurluğuna alınmaları hakkında Yönetmelik’ te belirtildiği şekliyle %40 ve üzerindeki 

Engelli raporu olan adaylar sınava başvurabilir. Başvuru ve kayıt esnasında yetkili 

hastanelerden almış oldukları “Engelli Sağlık Kurulu” hastane raporları ile bu durum 

belgelendirilmelidir, aksi takdirde kayıt hakkı kazanmış olsalar dahi kayıt yaptıramazlar. 
 

7.3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
 

 Lise diploması, mezuniyet belgesi ya da ortaöğretim başarı puanı bilgilerinin yer aldığı 

AYT sonuçlarını gösteren belge, 
 

 Resmi Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Nüfus Müdürlüklerince verilen 

Geçici Kimlik Belgesi), 
 

 2019 TYT (Temel Yeterlilik Testi) sonuç belgesi ya da 2019 dönüştürülmüş TYT 

(Temel Yeterlilik Testi) nihai sonuç belgesi (2018 TYT puanıyla başvuru 

yapacaklar için), 
 

 1 adet vesikalık fotoğraf. 

 Engelli adaylar ayrıca; durumlarını belgeleyen “Engelli Sağlık Kurulu Raporu, 

7.4. Başvuru Şekli 
 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek 

sınavı için başvurular internet üzerinden yapılacaktır. 
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Engelli Adaylar İçin; 
 

Engelli adaylar başvurularını internet üzerinden, bizzat ya da bir yakını ile birlikte Eğitim 

Fakültesi öğrenci işlerine başvurarak yapabilirler. 

 

İnternet Üzerinden Başvuru: 

 

05-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında “www.aksaray.edu.tr” adresinden başvuru formunu 

doldurup çıktısını alarak sınava geleceklerdir. 

 
 

İnternet Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar: 

 

 İnternet başvurularında TYT puanını girerken, puanın virgülden sonraki bölümün 

eksiksiz girilmesi gerekmektedir. (Örnek: 222,20291) 

 İnternet üzerinden yapılan ön kayıtta beyan edilen bilgi ve belgeler ile kesin kayıt 

sırasında teslim edilen bilgi ve belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı 

kazanmış olsa dahi sınavı iptal edilecektir. 

 

8. SINAVA GİRİŞ İÇİN ZORUNLU BELGELER 

 

1. Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Nüfus Müdürlüklerince 

verilen Geçici Kimlik Belgesi) 

2. İnternet üzerinden yapılan kayıt esnasında alınan fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi. 

(Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.) (Uluslararası öğrenci 

statüsünde başvuracak adayların sınava girebilmeleri için gerekli belge Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğü’nce Fakülteye bildirileceğinden Sınav Giriş Belgesi adaylardan 

istenmeyecektir) 

 

 
9. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve KESİN KAYITLAR 

 

Sınavlar sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ASİL ve YEDEK listesi 

ile kesin kayıt takvimi ve gerekli belgeler ASÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü C Blok Giriş kapısında ve http://aksaray.edu.tr veya http://egitim.aksaray.edu.tr 

internet adresinden ilan edilecektir. 
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9.1. Kesin Kayıt Tarihleri 
 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

 

 
REKTÖRLÜK ÖĞRENCİ 

İŞLERİ 

Asil Liste Kesin Kayıt 

Tarihi 
3-4 Eylül 2019 

Boş Kontenjan 

Sayısının İlanı 
09 Eylül 2019 

Yedek Liste Kesin 

Kayıt Tarihi 
11 Eylül 2019 

 

9.2. Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 
 

1. Lise diploması veya mezuniyet belgesi aslı ve bir adet fotokopisi, 
 

2. 1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi 

bulunmadığına dair belge, 
 

3. 2019 TYT (Temel Yeterlilik Testi) sonuç belgesi ya da 2019 dönüştürülmüş TYT 

(Temel Yeterlilik Testi) nihai sonuç belgesi (2018 TYT puanıyla başvuru yapanlar için) 

gerekmektedir. 
 

 Önemli Açıklamalar: 

 

 Sınavda başarılı olup kesin kayda gelecek öğrencilerin başka bir üniversitenin lisans 

programında kaydı bulunması halinde gelmeden önce kayıtlarını sildirmeleri 

gerekmektedir. 

 

 Belirtilen tarihler dışında ve eksik belgeyle kayıt yapılmaz. 

 Adaylar kayıtlarını şahsen veya vekâlet yoluyla yapacaklardır. 

 Eksik belgeyle yapıldığı tespit edilen kayıtlar iptal edilir. 

 Kesin Kayıt hakkı kazanan adayların, yukarıda belirtilen belgeleri tamamlayıp kayıt 

süresi içinde Rektörlük Öğrenci İşleri Kayıt Bürosu’na başvurarak kesin kayıtlarını 

yaptırmaları gereklidir. Aksi takdirde adaylar kayıt haklarını kaybetmiş 

sayılacaklardır. 
 

 Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren bir (1) hafta içinde Aksaray 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne yapılması gerekmektedir. 
 

 Engelli ve uluslararası statüdeki öğrenciler için aynı özel yetenek sınavı koşulları 

geçerlidir. 
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BÖLÜM 2 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI 

1. KONTENJAN 
 

Fakülte Program / Bölüm Kontenjan 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 
40 

 

Not: Kontenjanın %10’u (4 kişi) engelli adaylara ayrılacaktır. Böyle bir durumda 36 normal, 

4 engelli öğrenci kayıt yaptırabilecektir. Kontenjanın dolmaması halinde, kontenjan diğer 

adaylarla tamamlanacaktır. 

 

2. ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ 
 

Ön Kayıt 05-09 Ağustos 2019 

Ön Kayıt Değerlendirme 

Listesinin İlanı 
22 Ağustos 2019 

Özel Yetenek Sınavı 27-28 Ağustos 2019 

Sınav Yeri 
Aksaray Üniversitesi Merkezi Derslik ve Konferans 

Salonu - AKSARAY 

Sınav Sonucunun İlanı 29 Ağustos 2019 

 

3. SINAV PROGRAMI 
 

SINAV AŞAMASI TARİH VE GÜN SAAT SINAV YERİ 

I Aşama Eleme Sınavı 

(Desen-Süre: 120 dakika) 
27 Ağustos 2019 10.00 

 

ASÜ Merkezi Derslikler ve 

Konferans Salonu- Aksaray 

 
 

II Aşama Seçme Sınavı 

(İmgesel Tasarım Sınavı 
90 dakika) 

 
28 Ağustos 2019 

 
10:00 

 

4. KAPSAM 

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Giriş / Resim İş 

Yetenek Sınavı, bu bölüme girmek için ön kayıt yaptıran adaylar arasından resim yetenekleri 

ve bireysel kapasiteleri daha yeterli olanları seçmek amacıyla yapılır. 
 

Sınav iki aşamalı yapılır. I. Aşama, desen sınavıdır. Bu sınavdan 60 ve üzerinde puan 

alan adaylar II. Aşama İmgesel Tasarım Sınavına girmeye hak kazanır, diğer adaylar elenir. 
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5. SINAVLARIN UYGULANIŞI 
 

Sınavların uygulanışı ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıda yer almakta olup, özel yetenek 

resim giriş sınavları gerekli olduğu durumlarda kamera ile kayıt altına alınabilir. 

 

 
5.1. Birinci Aşama -Eleme Sınavı (Desen-Süre: 120 Dakika): 

 

Adaylar, 27 Ağustos 2019 saat 09.15’da sınav yerinde ilan edilecek listelerden; sınav 

salonlarına alınacak ve girişte kimlik kontrolü yapılacaktır. 
 

Sınav Tarihi 27 Ağustos 2019 

Sınav Başlama Saati 10:00 

Grup Sayısı Başvuru Yapan Aday Sayısına Göre Belirlenir. 

 

Bu aşama, canlı modele bakılarak veya objeden çizilen desen sınavıdır. Eleme niteliğindedir. 

Adayların, 50 x 70 cm boyutundaki resim kâğıdına karakalem ile yapacakları çizimde; 

düzenleme, hareket, oran-orantı ve bütünlük becerileri ölçülecektir. 

Her 35 dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecek ancak, adaylar hiçbir 

suretle yerlerinden kalkmayacaklar, diğer adaylarla konuşmayacak ve çizimlerini birbirlerine 

göstermeyeceklerdir. 

Bu aşamada 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak ve 60 puan ve üzeri alan adaylar 

II. Aşama sınavına girmeye hak kazanacaktır. 

 

Not: Eleme sınavına girmeyen seçme sınavına giremez. 

 

27 Ağustos 2019 tarihinde gün içerisinde Eğitim Fakültesi (C Blok) Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü binası giriş kapısında ve üniversitemiz internet adresinde (http://www.aksaray.edu.tr 

veya http://egitim.aksaray.edu.tr) ilan edilecektir. 
 

5.2. İkinci Aşama-Seçme Sınavı (İmgesel Tasarım-Süre: 90 Dakika): 

 

Adaylar sınav yerinde ilan edilecek listelerden sınav salonlarını, sınav saatini ve gruplarını 

öğrenerek, sınavdan 45 dakika önce listelere göre sınav salonlarına alınacak ve girişte kimlik 

kontrolü yapılacaktır. Bu aşama seçme niteliğindedir. 

 

Sınav, 28 Ağustos 2019 saat 10.00’da başlayacaktır. İmgesel tasarım sınavında adayın hayal 

gücünün zenginliği, görme-algılama, hacim-kütle, ışık-gölge, perspektif ilişkileri ve bunu 

yansıtabilme becerileri ölçülecektir. Adaylar sınav komisyonunun tercihine göre kendilerine 

verilecek bir konuyu (metin, görsel… vb.) resim kâğıdı üzerine çizerler. Adaylar, verilen bir 

konuyu kurşun kalemle 35 x 50 cm boyutundaki resim kâğıdına çizeceklerdir. Adaylar figür 

ve objelerden yararlanabilirler. Bu aşama için gerekli süre, konunun özelliğine göre sınav 

komisyonu tarafından belirlenir. 
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Not: Her iki aşamada da (eleme sınavı-desen ve seçme sınavı-imgesel tasarım) çizim kâğıtları 

üniversite tarafından tahsis edilecektir. 

 

 

 

 

5.3. Sınavda Uyulacak Kurallar 

 

 Sınava geç gelen adaylar sınavın ilk 30 dakikası içinde Sınav Düzenleme Kurulu 

Başkanlığı tarafından sınava kabul edilirler. Sınavın ilk 30 dakikasını geçiren adaylar 
her ne sebeple olursa olsun sınav salonuna alınmazlar. 

 

 Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar elenmiş sayılır ve hiçbir hak talep 

edemez. 

 Adaylar sınavın ilk 30 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. 

 

 Bütün sınavlar süresince adayların yanlarında herhangi bir elektronik cihaz (cep 
telefonu, MP3 çalar, alarmlı kol saati, ses kayıt cihazı vb.) bulundurması kesinlikle 

 yasaktır. Adaylar, sınava girerken ön kayıt sırasında kendilerine üniversitemizce 

verilmiş olan fotoğraflı ve onaylı “Sınava Giriş Belgesi” ile fotoğraflı ve onaylı 

“Resmi Kimlik Belgesi”ni (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Nüfus Müdürlüklerince 

verilen Geçici Kimlik Belgesi) yanlarında bulundurmak zorundadır. 

 
 Adaylar modelin dinlenme aralarında hiçbir şekilde sınav salonundan ayrılamazlar. 

 

 Sınavda kopya çeken ya da çekmeye çalışan, başkalarının çalışmasına müdahale eden, 

sınav düzenini bozan ve sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır. 

 

 Adayların sınav salonlarında su dışında bir şey içmeleri ya da yemeleri yasaktır. 

 Adaylar sınav esnasında birbiriyle ve görevlilerle konuşması yasaktır. 

 

 
6. DEĞERLENDİRME 

 

Birinci aşama desen sınavının değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir: 
 

Adayların bu aşamada yaptığı desen çalışması, aşağıda verilen puanlama kriterleri göz 

önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların desen çalışmasından başarılı 

sayılabilmeleri için en az 60 puan almaları gerekir. Bu aşamadan 60 puan alamayan adaylar 

başarısız ilan edilir ve ikinci aşama sınavına alınmazlar. Bu sınavda alınan puanın % 50 

katkısı vardır. Resim yeteneği değerlendirme ağırlıkları aşağıdaki gibidir: 

1) Alan kullanımı (yerleştirme) : %20 
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2) Oran-orantı-anatomi-perspektif : %40 
 

3) Hareket-denge : %20 
 

4) Çizgisel değer-ışık – gölge : %20’dir. 

 

 

İkinci aşama imgesel sınavı değerlendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi gerçekleştirilecektir: 
 

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Bu sınavda alınan puanın %50 katkısı 

vardır. 

b) Resim yeteneği değerlendirme ağırlıkları aşağıdaki gibidir. 
 

1) Kompozisyon: %30 
 

2) Çizgisel ifade: %30 
 

3) Yaratıcılık-gözlem gücü-konuya uygunluk ve resimsel dile dönüştürülmesi: %40 

Özel Yetenek Sınav Puanının hesaplanması; 

Desen %50 (l. Aşama) 

İmgesel Tasarım %50 (ll. Aşama) 

 

Birinci ve ikinci aşama sınavlarına ilişkin değerlendirmeler, sınav kâğıtlarının kimlik yerleri 

açılmadan sonuçlandırılır. 

 
 

Öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır: 

 

1. 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). TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli 

sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu 

adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. 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 kazanan 

adayların kayıtları yapılır. 

 

2. Eğitim programları için, programın özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce 

hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. 

Bu puana Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. 

 

3. Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin 

internet adresinden 2019-YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir 
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4. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2019-TYT Puanı (TYT-P) 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. 

ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart 

sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP 

Standart Puanı hesaplanacaktır. 
 

 
 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

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 = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) 

2018-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 

 

5. Sınavda başarılı olabilmek için her iki sınava girme zorunluluğu bulunmaktadır. Sınavdan 

herhangi birine girmeyen aday ilgili sınavdan 0 (sıfır) almış kabul edilir. Sıralamaya girmeye 

hak kazanamaz. 

 

“ÖZEL YETENEK GEREKTİREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ 

ALIMI ESASLARI”na ilişkin detaylı bilgi için 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Kılavuzu’nun bakabilirsiniz. 

 

7. BAŞVURU KOŞULLARI 

 

7.1. Genel Koşullar 
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1. Lise ve meslek liselerinin herhangi bir kolundan mezun olmak ve 2019 TYT 

puanının 150 ve üzerinde olması, 
 

2. 2019 dönüştürülmüş TYT nihai sınav puanının 150 ve üzerinde olması (2018 TYT 

puanından 200 ve üzeri alan adaylar ÖSYM tarafından belirlenmiş koşullara göre 

dönüştürülmüş 2019 TYT nihai puanı ile başvuru yapabilirler) , 
 

3. Engelli adaylar için 2018 ya da 2019 TYT puanının 100 ve üzerinde olması, 
 

4. ÖSYM ile bir Yükseköğretim Programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar Özel 

Yetenek Sınavına başvurabilirler. 
 

Not: Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da 

başvurabilirler. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle 

çıkarılmış bulunanlar başvuru yapamazlar. 
 

7.2. Özel Koşullar 
 

2014/5780 sayılı ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet 

Memurluğuna alınmaları hakkında Yönetmelik’ te belirtildiği şekliyle %40 ve üzerindeki 

Engelli raporu olan adaylar sınava başvurabilir. Başvuru ve kayıt esnasında yetkili 

hastanelerden almış oldukları “Engelli Sağlık Kurulu” hastane raporları ile bu durum 

belgelendirilmelidir, aksi takdirde kayıt hakkı kazanmış olsalar dahi kayıt yaptıramazlar. 
 

7.3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
 

 Lise diploması, mezuniyet belgesi ya da ortaöğretim başarı puanı bilgilerinin yer aldığı 

AYT sonuçlarını gösteren belge, 

 Resmi Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Nüfus Müdürlüklerince verilen 

Geçici Kimlik Belgesi), 

 2019 TYT (Temel Yeterlilik Testi) sonuç belgesi ya da 2019 dönüştürülmüş TYT 

(Temel Yeterlilik Testi) nihai sonuç belgesi (2018 TYT puanıyla başvuru yapacaklar 

için), 

 1 adet vesikalık fotoğraf. 

 Engelli adaylar ayrıca; durumlarını belgeleyen “Engelli Sağlık Kurulu Raporu, 

7.4. Başvuru Şekli 
 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı özel 

yetenek sınavı için başvurular internet üzerinden yapılacaktır. 
 

 

Engelli Adaylar İçin; 
 

Engelli adaylar başvurularını internet üzerinden, bizzat ya da bir yakını ile birlikte Eğitim 

Fakültesi öğrenci işlerine başvurarak yapabilirler. 
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İnternet Üzerinden Başvuru: 

 

05-06-07-08-09 Ağustos 2019 tarihinde “www.aksaray.edu.tr” adresinden başvuru formunu 

doldurup çıktısını alarak sınava geleceklerdir. 

 

İnternet Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar: 

Not: Sınav Giriş Belgesi’ni almayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Not: İnternet başvurularında TYT puanını girerken, puanın virgülden sonraki bölümün 

eksiksiz girilmesi gerekmektedir. (Örnek: 222,20291) 
 

Not: İnternet üzerinden yapılan ön kayıtta beyan edilen bilgi ve belgeler ile kesin kayıt 

sırasında teslim edilen bilgi ve belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı kazanmış 

olsa dahi sınavı iptal edilecektir. 

 

8. SINAVA GİRİŞ İÇİN ZORUNLU BELGELER VE MALZEMELER 

 

1. Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) 
 

2. İnternet üzerinden kayıt esnasında alınan Sınav Giriş Belgesi. (Sınav giriş Belgesi 

olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.) (Uluslararası öğrenci statüsünde başvuracak 

adayların sınava girebilmeleri için gerekli belge Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nce Fakülteye 

bildirileceğinden Sınav Giriş Belgesi adaylardan istenmeyecektir) 
 

3. Sınav için gerekli malzemeler; kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, ataç, 50x70cm ebadında 

duralit (Bu malzemeler öğrenci tarafından getirilecektir), (50x70cm / 35x50cm ebadında 

resim kâğıdı kurum tarafından karşılanacaktır). 

 

9. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYITLAR 

 
 

Sınavlar sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ASİL ve YEDEK listesi 

ile kesin kayıt takvimi ve gerekli belgeler ASÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü C Blokta ve http://aksaray.edu.tr veya http://egitim.aksaray.edu.tr internet adresinden 

ilan edilecektir. 
 

9.1. Kesin Kayıt Tarihleri 

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 

 

 
REKTÖRLÜK ÖĞRENCİ 

İŞLERİ 

Asil Liste Kesin Kayıt 

Tarihi 
3-4 Eylül 2019 

Boş Kontenjan 

Sayısının İlanı 
09 Eylül 2019 

Yedek Liste Kesin 

Kayıt Tarihi 
11 Eylül 2019 
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9.2. Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 
 

1. Lise diploması veya mezuniyet belgesi aslı ve bir adet fotokopisi, 
 

2. 1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi 

bulunmadığına dair belge, 
 

3. 2019 TYT (Temel Yeterlilik Testi) sonuç belgesi ya da 2019 dönüştürülmüş TYT 

(Temel Yeterlilik Testi) nihai sonuç belgesi (2018 TYT puanıyla başvuru yapanlar için) 

gerekmektedir. 
 

 Önemli Açıklamalar: 
 

 

 Sınavda başarılı olup kesin kayda gelecek öğrencilerin başka bir üniversitenin lisans 

programında kaydı bulunması halinde gelmeden önce kayıtlarını sildirmeleri 

gerekmektedir. 

 

 Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana 

yerleşemeyen engelli adaylar, yedek öğrenci olarak listeye eklenecektir. 

 

 Belirtilen tarihler dışında ve eksik belgeyle kayıt yapılmaz. 

 

 Adaylar kayıtlarını şahsen veya vekâlet yoluyla yapacaklardır. 

 

 Eksik belgeyle yapıldığı tespit edilen kayıt iptal edilir. 

 

 Kesin Kayıt hakkı kazanan adayların, yukarıda belirtilen belgeleri tamamlayıp kayıt 

süresi içinde Rektörlük Öğrenci İşleri Kayıt Bürosu’na başvurarak kesin kayıtlarını 

yaptırmaları gereklidir. Aksi takdirde adaylar kayıt haklarını kaybetmiş 

sayılacaklardır. 

 

 Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren bir (1) hafta içinde Aksaray 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne yapılması gerekmektedir. 

 

Not: Engelli ve uluslararası statüdeki öğrenciler için aynı sınav kuralları geçerlidir. 

Adaylar “Özel Yetenek Sınavları” süresince ve sonrasında yapılan duyuruları, aşağıda 

belirtilen web sayfalarından takip etmekle yükümlüdür. 

 

https://www.aksaray.edu.tr/ 

http://egitim.aksaray.edu.tr/ 

http://resim.aksaray.edu.tr/ 

http://muzik.aksaray.edu.tr/ 
 

 

 

 

16 

http://www.aksaray.edu.tr/
http://www.aksaray.edu.tr/
http://egitim.aksaray.edu.tr/
http://resim.aksaray.edu.tr/
http://muzik.aksaray.edu.tr/

