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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El
Sanatları Bölümü, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı (1. Öğretim) ve Müzik
Bölümü, Müzik Anasanat Dalı’na (1. Öğretim) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için 2019 veya 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve Özel Yetenek Sınavı
ile aşağıda belirtilen kontenjanlarda öğrenci alınacaktır. Fakültemizin Geleneksel Türk El Sanatları
Bölümü ve Müzik Bölümü’ne başvuran adaylar için 2019 veya 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) ‘den, ÖSYM’nin belirlemiş olduğu taban puanı almış olmak ön koşuldur.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS’ye girmeden, 2019-TYT
puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullana bileceklerdir. Ancak, bu adayların 2020-YKS’ye
başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak
özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da,
Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için, 2020-YKS’ye başvuru yapmaları
zorunludur. Bu adaylardan 2020-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2019-TYT puanını, 2020
yılı için kesinlikle kullanamayacaktır. Adaylar her iki bölümün yetenek sınavına da
başvurabilirler.
MÜRACAT EDİLECEK BÖLÜM, ANASANAT DALI VE KONTENJAN

BÖLÜM ADI

Geleneksel
Sanatları

Türk

ANASANAT DALI

El

Müzik

KONTENJAN
(1.Öğretim)

Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları

40

Müzik

40

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ TARİHLER VE AÇIKLAMALARI
ÖN KAYIT TARİHLERİ
BÖLÜM ve ANASANAT DALI

ÖN KAYIT TARİHLERİ

Geleneksel Türk El Sanatları
Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları ASD.

28 Temmuz - 14 Ağustos 2020

Müzik
Müzik ASD.

28 Temmuz– 14 Ağustos 2020
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SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ
SINAV TARİHİ VE SAATİ
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı
İMGESEL SINAVI
01 Eylül 2020 / 10:00
Sınav Canlı Konferans Sistemi (VDS) sistemi üzerinden uzaktan sınav şeklinde
yapılacaktır.
Sınava giriş için gerekli olan link sınav saatinden önce adaylara e-posta yoluyla
iletilecektir. Sınav tarihi, oturumu ve aday listesi fakülte web sitesi öğrenci duyuruları
bölümünden ilan edilecektir.
Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı
İŞİTME VE PERFORMANS SINAVI
24-25-26 Ağustos / 10:00
Sınav Canlı Konferans Sistemi (VDS) sistemi üzerinden uzaktan sınav şeklinde
yapılacaktır.
Sınava giriş için gerekli olan link sınav saatinden önce adaylara e-posta yoluyla
iletilecektir. Sınav tarihi, oturum saati ve aday listesi fakülte web sitesi öğrenci duyuruları
bölümünden ilan edilecektir.
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı (1.
Öğretim) ve Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı’nın ön kayıt başvuru tarihleri ile sınav tarihleri
ilgili başlıklarda açıklanmış olup, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimine uzaktan erişim yoluyla yapılacaktır. Adaylar her iki
bölümün yetenek sınavına da başvurabilirler.
Sınav başvurusu sırasında adaylara sınavların tarihlerini ve uygulama esaslarını açıklayıcı bilgi
yayınlanacaktır. Ayrıca Sınav Kılavuzu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar
Fakültesi web sayfalarından temin edilebilecektir.
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ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sınavlar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından
belirlenen tarihte ve saatte yapılır. Sınav tarihi, gün sayısı ve saatleri, sınavların duyurulması ve kayıt
tarihlerinin değiştirilmesi ile ilgili bilgilerin hazırlanmasında ve uygulamasında Neşet Ertaş Güzel
Sanatlar Fakültesi Sınav Komisyon Üyeleri gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutarlar. Bunun
yanı sıra adaylar, sınav sorumlularının sınava dair usul ve esaslara ilişkin uyarılarına/duyurularına
uymakla yükümlüdürler.
Özel Yetenek Sınavı Canlı Konferans Sistemi (VDS) sistemi üzerinden kayıt altına alınacaktır.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KAYIT TARİHLERİ

Geleneksel Türk El
Sanatları Bölümü HalıKilim-Eski Türk
Kumaşları Anasanat Dalı

Müzik Bölümü
Müzik Anasanat Dalı

SINAV
SONUÇLARININ
AÇIKLANMASI

04 Eylül 2020

28 Ağustos 2020

ASİL LİSTE KESİN KAYIT

07 Eylül 2020

31 Ağustos 2020

1. YEDEK KAYIT TARİHİ

08 Eylül 2020

01 Eylül 2020

2. YEDEK KAYIT TARİHİ

09 Eylül 2020

02 Eylül 2020

SINAV ÖN KAYIT ve BAŞVURU KOŞULLARI:
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı (1.
Öğretim) ve Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı’nın ön kayıt başvuru tarihleri ile sınav tarihleri
yukarıdaki tablolarda belirtilmektedir.
Özel yetenek sınavına ön kayıt başvuruları sırasında oluşabilecek sorunlardan, Neşet Ertaş
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı sorumlu tutulamayacaktır.
- Öğrenci adayları ön kayıtlarını uzaktan erişim yoluyla belirtilen tarihler arasında yapacaktır.
- Başvuruda son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 4,5x6 cm
boyutlarında fotoğraf sisteme yüklenecektir.
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- Sınava girecek adaylar yanlarında kendilerini tanıtıcı Nüfus Cüzdanı veya Pasaport vb. kimlik
bulundurmak durumundadırlar. Sınav başlamadan önce aday ekrana bir süre tam karşıdan bakarak
kendini tanıtacak ve bu arada Nüfus Cüzdanı veya Pasaport vb. özel kimlik belgesi de yine ekrandan
gösterecektir. Sınav sırasında ya da daha sonra kayıtların izlenmesi aşamasında adayın kimliği
konusunda bir şüpheye düşülmesi halinde sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınava başvuran Adayların;
- Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ve Müzik Bölümü için 2019 veya 2020 Yükseköğretim
Kurumları Sınavında (YKS) ÖSYM tarafından ilan edilen taban puanı almış olması,
- Adaylarda Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü için el ve görme ve Müzik bölümü için el ve işitme
engelinin bulunmaması,
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekmektedir.
SINAVA GİRECEK ADAYLARIN TEMİN ETMESİ GEREKEN MALZEMELER VE
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Geleneksel Türk El Sanatları
Bölümü Halı-Kilim-Eski
Türk Kumaşları Anasanat
Dalı
- Özel kimlik belgesi (Nüfus
Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)
- Yumuşak kurşun kalem,
- Silgi,
- Kalem açacağı
- 35x50 cm boyutlarında çizim
kâğıdı
- Kamera özelliğine sahip
(telefon,
tablet,
harici
kameralı dizüstü ve masaüstü
bilgisayar)
- Uzaktan sınav esnasında
bağlantı sorunu yaşamayacak
hıza sahip kalitede internet

Müzik Bölümü
Müzik Anasanat Dalı
Sınav Giriş Belgesi
Özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)
Her adayının kendi çalgısı
Dizüstü veya masaüstü bilgisayar, telefon (Ses
duyumunu net bir biçimde sağlayacak nitelikte bir
kulaklık, sesi net bir biçimde iletecek nitelikte bir
mikrofon, görüntüyü net bir biçimde gösterecek
kamera)
- Uzaktan sınav esnasında bağlantı sorunu yaşamayacak
hıza sahip kalitede internet
-

ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ
Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı
- Sınav 01 Eylül 2020 tarihinde saat 10:00’da Canlı Konferans Sistemi(VDS) Sistemi üzerinden
uzaktan sınav şeklinde yapılacaktır. Sınava giriş için gerekli olan link sınav saatinden önce adaylara
e-posta yoluyla iletilecektir.
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ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sınav tarihi, oturum/grup saatleri ve her bir oturuma/gruba katılacak aday listesi Neşet Ertaş Güzel
Sanatlar Fakültesi Web Sayfası Öğrenci Duyuruları sekmesinden 19 Ağustos 2020 tarihinde ilan
edilecektir.
İMGESEL SINAVI
- Geleneksel Türk El Sanatları, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı’na öğrenci kabulü için
yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda, adayın hem görsel kapasitesini hem de hayal edebilme ve bunu
resimsel ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte görmeyi amaçlayan İmgesel sınavı uygulanacaktır.
Sınav tek aşamalıdır.
- Sınavlar oturumlar halinde gerçekleştirilecektir. Her oturum 60 dakika sürecektir.
- Oturum sayısı başvuran aday sayısına göre düzenlenecektir. Her bir oturum 4 ayrı grupta yapılacak
ve gruplardaki azami aday sayısı 6 kişi olacaktır.
- Sınav süresi 45 dakikadır. Bu sınavda adaylara, Sınav Komisyon Üyeleri tarafından belirlenen bir
konuda imgesel kurgulama çalışması yaptırılacaktır. Konu, sınav başlamadan Komisyon üyeleri
tarafından adaylara verilecektir.
- Sınava girecek adaylar yanlarında kendilerini tanıtıcı Nüfus Cüzdanı veya Pasaport vb. kimlik
bulundurmak durumundadırlar. Sınav başlamadan önce aday ekrana bir süre (5 dakika) tam karşıdan
bakarak kendini tanıtacak ve bu arada Nüfus Cüzdanı veya Pasaport vb. özel kimlik belgesi ve Sınav
Giriş Belgesini de yine ekrandan gösterecektir. Sınav sırasında ya da daha sonra kayıtların izlenmesi
aşamasında adayın kimliği konusunda bir şüpheye düşülmesi halinde sınavı geçersiz sayılacaktır.
- Her bir oturumun sınav sorusu birbirinden farklı olacaktır.
- Herhangi bir sebepten dolayı (internet bağlantısındaki olumsuzluk vb. gibi) sistemden düşen aday,
tekrar sınava katılabilecektir. Ancak bu aday, farklı bir saatte düzenlenecek olan başka bir oturum
grubunda, farklı bir soruyla sınava alınacaktır. Böyle bir olumsuzluğu yaşayan aday için tekrar sınava
girme hakkı en fazla bir kez verilecektir.
-Aday belirtilen sınav saatinde sisteme giriş yapacak ve bir kamera yardımı ile sınav süresince
kendisinin ve çalışmasının ekrana yansımasını sağlayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı görüntüden
çıkan sınav kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır.
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-Aday, daha önceden verilen çalışma konusunu istenen süre içerisinde tamamlayarak yaptığı
çalışmayı sistemin kaydetmesi için tam karşıdan görünecek şekilde en az 3 dakika ekranda tutacaktır.
- Sınav jürisi adayın imgesel çalışmasını 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirecek ve adayların
imgesel sınavından aldığı puan Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olarak belirlenecektir.

Aşağıdaki tabloda sınav için verilen 60 dakika içerisinde sınavın uygulama basamakları ve
süreleri verilmiştir (Saat 10:00 ‘da başlayacak sınav için örnek bir tablodur).
Tablo 1. Sınavın uygulama basamakları
Sınav uygulamaları
Adayın kendini tanıtması ve kimlik kontrolü

Saat aralığı

Süre

10:00-10:05

5 dakika

10:05-10:10

5 dakika

10:10-10:55

45 dakika

10:55-11:00

5 dakika

Sorunun adaylara iletilmesi
Sınav
Sınav kağıdının görüntülenmesi

60 dakika

Oturum süresi (toplam)

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ HALI-KİLİM-ESKİ TÜRK
KUMAŞLARI ANASANAT DALI (1. ÖĞRETİM)’NA, KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN
ADAYLARIN BELİRLENMESİ
ÖSYM

kılavuzunun

ilgili

bölümünde

belirtilen

“ÖZEL

YETENEK

İLE

SEÇME

YÖNTEMİ”ndeki formül uygulanarak adaylar Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Asil
adaylarla kontenjan dolduktan sonra, bölüm kontenjanı kadar aday da yine başarı notuna göre yedek
olarak sıralanır. Asil adayların kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen adayların
kesin kayıt işlemleri Ön Kayıt ve Özel Yetenek Giriş Sınavı Takvimi ve Esasları Kılavuzunda
belirtilen tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre yapılır. Adayların Yerleştirme Puanlarının
(YP) eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Sınav Sonuç Listeleri, Dekanlıkça duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin ilan panolarında ilan
edilir. Ayrıca internet aracılığıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi web sayfasında ve Neşet Ertaş
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Güzel Sanatlar Fakültesi Web Sayfası Öğrenci Duyuruları sekmesinden duyurulur. Duyurulan sınav
sonuçları KESİN SONUÇ olarak ilan edilir.
SINAVA İTİRAZLAR
T.C. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı
Yönergesi Madde 19’a göre; Özel yetenek sınav sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar
sınav sonuçlarının açıklandığı gün mesai bitimine kadar itiraz dilekçe başvurularını uzaktan erişim
yoluyla ileteceklerdir.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Sınavı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci
İşleri birimi tarafından yapılacaktır.
Kesin kayıt tarihlerinde kontenjan dolmadığı takdirde, YEDEK ADAY listesi Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Web Sayfası Öğrenci Duyuruları sekmesinden
açıklanacaktır. Yedek adayların kesin kayıtları ise mesai saatleri içerisinde ve yedek listedeki başarı
sırasına göre yukarıda açıklanan tarihlerde Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi
tarafından yapılacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya geçici mezuniyet belgesi. (Diploma aslının

-

en geç 25 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar Neşet Ertaş Güzel Sanat Fakültesi, Öğrenci İşleri
Birimine teslim edilmesi gerekmektedir).
Son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 4,5x6 cm boyutlarında

-

2 adet fotoğraf
-

Erkek öğrenciler için askerlik belgesi

-

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Ön Kayıt Formu

ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Adaylar Özel Yetenek Sınavları süresince ve sonrasında yapılan duyuruları Kırşehir Ahi

-

Evran Üniversitesi ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Web Sayfası Öğrenci Duyuruları
sekmesinden takip etmek zorundadırlar.
-

Sınavı kazanan adaylar mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslını getirmek

zorundadırlar.
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MÜZİK BÖLÜMÜ
Müzik Anasanat Dalı
Sınav 24-25-26 Ağustos 2020 tarihlerinde, adaylara tanımlanan saat aralıklarında Canlı Konferans
Sistemi(VDS) Sistemi üzerinden uzaktan sınav şeklinde yapılacaktır. Sınava giriş için gerekli olan
link sınav saatinden önce adaylara e-posta yoluyla iletilecektir.
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Adayların sınava girecekleri tarih ve oturum saatlerinin yer aldığı aday listesi Neşet Ertaş Güzel
Sanatlar Fakültesi Web Sayfası Öğrenci Duyuruları sekmesinden 19 Ağustos 2020 tarihinde ilan
edilecektir.
ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK KURALLAR
- Sınava girecek adaylar yanlarında kendilerini tanıtıcı Nüfus Cüzdanı veya Pasaport vb. kimlik
bulundurmak durumundadırlar. Sınav başlamadan önce aday ekrana bir süre tam karşıdan bakarak
kendini tanıtacak ve bu arada Nüfus Cüzdanı veya Pasaport vb. özel kimlik belgesi ve Sınav Giriş
Belgesini de yine ekrandan gösterecektir. Sınav sırasında ya da daha sonra kayıtların izlenmesi
aşamasında adayın kimliği konusunda bir şüpheye düşülmesi halinde sınavı geçersiz sayılacaktır.
- Her bir aday için sınav saati tanımlanacak ve en az 2 saat önce aday sınava hazır bulunacaktır
(Sınavın işleyişine göre adayların sınav saatlerinde değişiklik olabilecektir. Değişiklik olması halinde
aday ile iletişime geçilecektir) .
- Saatinde sınava girmeyen aday tekrar sınava alınmayacaktır. Sınava saatinde girmeyen adayın yerine
sıradaki adaya bilgilendirme mesajı ve katılım linki gönderilecektir. Mesaj ve mailleri takip etmekten
aday sorumludur.
- Adayların sınav esnasında kullanacakları malzemeleri (çalgı aletleri, icra edecekleri eserlerin
notaları vb.) hazır bulundurmaları gerekmektedir.
- Sınav esnasında ses ya da görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.
- Sınav esnasında odada aday dışında birinin bulunması kesinlikle yasaktır. (Görme engelli adaylar
başvuru esnasında engellerini belgelemek zorundadır. Bu adaylar sınavları esnasında sınav odasında
kendisi dışında bir kişi bulundurabilirler).
- Adaya yöneltilecek sorular kura yöntemi ile belirlenecektir. Aday, sınavı yürüten görevlinin
komutlarına uymakla yükümlüdür.
- Herhangi bir sebepten dolayı (internet bağlantısındaki olumsuzluk vb. gibi) sistemden düşen aday,
tekrar sınava katılabilecektir. Ancak bu aday, aynı gün içerisinde farklı bir saatte düzenlenecek olan
başka bir oturumda, farklı bir soru grubuyla sınava alınacaktır. Böyle bir olumsuzluğu yaşayan aday
için tekrar sınava girme hakkı en fazla bir kez verilecektir
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- Adaylar sınava sesli ve görüntülü katılım sağlamak zorundadır. Gerekli olan teknik araç ve gereçlerin
(bilgisayar, mikrofon, kamera, kulaklık vb.) temin edilmesi, kalitesi ve kullanımı adayın
sorumluluğundadır.
- Sınavın uygulanması, tarih ve saatlerinde sınav jürisinin isteği üzerine, Sınav Yürütme Kurulu’nca,
başvuru yapan aday sayısına göre uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
- Başvurusunu yapan aday bu kılavuzda belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.
SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı Özel Yetenek sınavı tek aşamalı olarak yapılır. Sınav içeriği
işitme ve performans boyutlarından oluşur. Sınavın bütün boyutları görevli öğretim elemanları
tarafından yönetilecektir.
SINAVIN İŞİTME BOYUTU
Sınavın işitme boyutu uygulamalı olarak yapılır. 60 puan üzerinden değerlendirilecek olan bu
bölümde Çizelge 1’de verilen kriterler ve puanlamalar dikkate alınır.
Çizelge 1. İşitme Sınavı Kriterleri ve Puanlaması
İki Ses

Üç

Ses Dört

Ses Ezgi İşitme

İşitme

İşitme

İşitme

3x3 = 9

3x3 = 9

2x5 = 10

Ritim İşitme

Toplam

Tonal = 4x2 = 8

Basit Ölçü =

60 puan

Makamsal = 4x2 = 8

4x2 = 8
Aksak Ölçü =
4x2 = 8

İki ses işitme: Üç adet iki ses (bütün aralıklar).
Üç ses işitme: Üç adet üç ses (majör, minör, artık, eksik ve çevrimler).
Dört ses işitme: İki adet dört ses (dominant 7 ve çevrimleri).
Ezgi işitme: Dört ölçüden oluşan biri tonal, diğeri makamsal olmak üzere toplam iki ezgi.
Ritim İşitme: Dört ölçüden oluşan biri basit, diğeri aksak usulde olmak üzere toplam iki ritim.
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SINAVIN PERFORMANS BOYUTU
Sınavın performans boyutu uygulamalı olarak yapılır. 40 puan üzerinden değerlendirilen bu
bölümde aşağıdaki kriterler dikkate alınır.
Müziksel Söyleme: Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya klasik batı müziği repertuvarından
seçilen bir şarkının, çizelge 2’de verilen kriter ve puanlamalara göre değerlendirme yapılır (20
Puan).

Çizelge 2. Müziksel Söyleme Kriter ve Puanlaması
Entonasyon

4

Müzikalite

Artikülasyon

4

Ritmik

Ses

Bütünlük

Kalitesi

4

4

4

Toplam

20 puan

Müziksel Çalma: Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya klasik batı müziği repertuvarından
seçilen bir eserin bir çalgı ile çizelge 3’de verilen kriter ve puanlamalara göre değerlendirme yapılır
(20 Puan).
Çizelge 3. Müziksel Çalma Kriter ve Puanlaması
Çalgı

Teknik

Entonasyon

Hâkimiyeti
4

Ritmik

Müzikalite

Toplam

4

20 puan

Bütünlük
4

4

4

Adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) işitme ve performans sınav boyutlarının
toplamından oluşur.
MÜZİK BÖLÜMÜ, MÜZİK ANASANAT DALI’NA (1. ÖĞRETİM), KESİN KAYIT
HAKKI KAZANAN ADAYLARIN BELİRLENMESİ
ÖSYM kılavuzunun ilgili bölümünde belirtilen

“ÖZEL YETENEK İLE SEÇME

YÖNTEMİ”ndeki formül uygulanarak adaylar Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek
puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Asil adaylarla kontenjan dolduktan sonra, bölüm kontenjanı kadar aday da yine başarı notuna göre
yedek olarak sıralanır. Asil adayların kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen
adayların kesin kayıt işlemleri Ön Kayıt ve Özel Yetenek Giriş Sınavı Takvimi ve Esasları
Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre yapılır. Adayların
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Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) yüksek olan
adaya öncelik tanınacaktır.
Sınav Sonuç Listeleri, Dekanlıkça duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin ilan panolarında ilan
edilir. Ayrıca internet aracılığıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi web sayfasında ve Neşet Ertaş
Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasında duyurulur. Duyurulan sınav sonuçları KESİN SONUÇ
olarak ilan edilir.
SINAVA İTİRAZLAR
T.C. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı
Yönergesi Madde 19’a göre; Özel yetenek sınav sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar
sınav sonuçlarının açıklandığı gün mesai bitimine kadar itiraz başvuru dilekçelerini uzaktan erişim
yoluyla ileteceklerdir.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Sınavı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci
İşleri birimi tarafından yapılacaktır.

Kesin kayıt tarihlerinde kontenjan dolmadığı takdirde,

YEDEK ADAY listesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi web
sayfalarından açıklanacaktır. Yedek adayların kesin kayıtları ise mesai saatleri içerisinde ve yedek
listedeki başarı sırasına göre yukarıda açıklanan tarihlerde Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
-

Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya geçici mezuniyet belgesi. (Diploma aslının

en geç 25 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar Neşet Ertaş Güzel Sanat Fakültesi, Öğrenci İşler
Birimine teslim dilmesi gerekmektedir.
-

Son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 4,5x6 cm boyutlarında

2 adet fotoğraf
-

Erkek öğrenciler için askerlik belgesi

-

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Ön Kayıt Formu

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:
-

Adaylar Özel Yetenek Sınavları süresince ve sonrasında yapılan duyuruları Fakülte ve

Üniversite Web sayfasından takip etmek zorundadırlar.
-

Sınavı kazanan adaylar mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslını getirmek

zorundadırlar.
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İLETİŞİM:
Telefon: 0386 280 35 05 – 280 39 32
http://www.ahievran.edu.tr/ - http://negsf.ahievran.edu.tr/
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