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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2017–2018 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümüne “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Bütün adayların ön kayıt işlemleri ve sınavları
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. Adayların Fakültede ön
kayıt yaptırmadan önce
http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/ web adresinden müracaatlarını yapmaları
gereklidir.
ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR
FAKÜLTESİ

PROGRAMIN ADI

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Engelli Kontenjanı
Engelli Kontenjanı
FAKÜLTESİ
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Online Başvuru

Müzik Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği
ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ
PROGRAMIN
ÖN KAYITLAR
ADI
Müzik
03-05 Temmuz 2017
Öğretmenliği
Resim-İş
03-05 Temmuz 2017
Öğretmenliği

KONTENJANI
39
44
1
1
SINAVLAR
06-07 Temmuz 2017
07- Temmuz 2017

15-Haziran 2017
02-Temmuz 2017
Sonuç Açıklama Tarihi
Müzik Öğretmenliği- Resim-İş Öğretmenliği
14 Temmuz 2017
Ön Kayıtlar : Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Dekanlık binasında yapılacaktır.
Sınavlar
: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesinde (şehir merkezinde) yapılacaktır.
http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/

Müzik Öğretmenliği- Resim-İş Öğretmenliği

ADAY KABUL KOŞULLARI
Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:
a) Başvuru Dilekçesi: Ön Kayıt sırasında matbu dilekçe, aday tarafından doldurulacaktır.
b) 2017-YGS Sonuç Belgesi: 2017 YGS belgesi çıktısı (Ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul
edilecektir.
c) 2017-YGS sınavından 180 veya daha fazla YGS puanı alanlar Özel Yetenek Sınavı'na müracaat
edebilirler. Engelli adaylar ise YGS puan türlerinden herhangi birinden 100 puan ve üzeri almak
zorundadır. Engelli adayların, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli ve otizm spektrum
bozukluğu alanlarından birinden engelli olduklarını belgelemeleri zorunludur.
d) Nüfus Cüzdanı: Adaylar; nüfus cüzdanının aslını ve fotokopisini birlikte getirecekler ve bu belgenin
fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir. Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı
çekileceğinden aday, fotoğraflı nüfus cüzdanını mutlaka yanında bulundurmalıdır.
e) Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu: Ön Kayıt sırasında verilecektir.
f) Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı: Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı çekilerek hazırlanacak olan
belge adayın kendisine verilecektir.
g) Adayların, ön kayıtları esnasında fotoğrafları çekileceğinden bizzat kendilerinin müracaat etmeleri
gerekmektedir. Başkaları tarafından veya posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ğ)YGS Sınavı ile herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu
programlara başvurabilirler.

Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum
belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanunî işlem
yapılması yoluna gidilecektir.
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı 25240/ Erzurum
İletişim Tlf :( 0 442 ) 2314001 - Fax : (0 442) 2314288
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E-posta : kkefozelyetenek@atauni.edu.tr; muzaffer_gulmus@hotmail.com

AÇIKLAMA:
Adayların Özel Yetenek Sınavı'na girebilmeleri için aşağıdaki evrakları yanlarında
bulundurmaları gerekir:
a) Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı (Adayın, ön kayıt sırasında çekilmiş olan fotoğrafının yer
aldığı ve kayıt bürosu tarafından verilmiş belge).
b) Fotoğraflı, Onaylı Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.).
1-RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATLERİ
Sınavlar, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesinde
(şehir merkezinde), Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yapılacaktır.
a) Resim-iş
Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı sadece İmgesel Sınav şeklinde
gerçekleştirilecektir.
b) Sınav 07 Temmuz 2017 tarihinde sabah saat 08.30’da başlatılarak tek oturumda
yapılacaktır. Adaylar, kayıt sırası göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş olan salon ve sıra
numaralarına göre sınav salonlarına alınmaya başlanacaktır. Adayların saat 08.30 da sınav salonunun
önünde hazır olmaları gerekmektedir. Sıra numaraları ve grup listeleri sınav salon girişine asılacaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınacak, daha sonra gelen adaylar
ise sınava alınmayacaklardır. Ayrıca; sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde adayların sınav
salonlarını terk etmelerine izin verilmeyecektir.
c) Tek oturumda yapılacak olan İmgesel Sınavın süresi 120 dakika’dır.
c) Özel Yetenek Sınavı sürecince; Sınav Jürisi ve Sınav Yürütme Kurulu tarafından aday
sayısına göre sınav tarih ve saatlerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
d) Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
e) Sınav salonuna görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı vb. ile girilmeyecektir.
SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ
a) Sınav esnasında adayların kullanacakları 35x50 cm boyutlarındaki resim kâğıtları ve altlıklar
fakültemiz görevlileri tarafından adaylara dağıtılacaktır.
b) Adaylar Özel Yetenek Sınavı'na gelirken, yanlarında kurşun kalem, yumuşak silgi,
kalemtıraş, kıskaç veya mandal bulundurmalıdırlar.
SINAVLARIN YAPILMASI
Sınav başladığında, adaylar kendilerine verilecek olan resim kâğıtlarının belirtilen bölümlerine
ad ve soyadlarını, baba adlarını ve aday numaralarını yazacaklardır. Sınav görevlileri, sınav
esnasında adayların sınav kâğıtlarında yazılı kimlik bilgilerini Özel Yetenek Sınav giriş kartı bilgileriyle
karşılaştırıp üzerlerini kapatarak yapıştıracaklardır.
Resim-İş Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı tek oturumda ve İmgesel olarak
yapılır.
a)
b)

Sınavda, adaylar kendilerine verilecek bir konuyu resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. Bu
çalışma için adaylara 120 dakikalık bir süre verilir.
Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulu'nun onayı ile yaptırılması istenilen çalışmanın özelliğine
göre sınav süresinde kısmî değişiklik yapabilir.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) İmgesel Sınavı: Gözlem, kompozisyon, özgünlük, algılama, yorumlama, yaratıcılık, renk
bilgisi vb. gibi nitelikler göz önüne alınarak 100 üzerinden değerlendirilir ve alınan puan Özel Yetenek
Sınavı Puanını (ÖYSP) oluşturur.
b) Özel Yetenek Sınavı Puanı 50 den az olan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Kesin Tespiti
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 50’nin altında olanlar başarısız sayılarak bundan sonraki
hesaplamalara dâhil edilmezler. Adaylardan, Özel Yetenek Sınavı Puanları (ÖYSP) 50 ve üzeri olanların
Yerleştirme Puanları (YP); 2017 YGS’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda
verilen ve bu kılavuzun sonunda da yer alan formüller kullanılarak hesaplanmaktadır.
2- MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATLERİ
Sınavlar, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesinde (şehir
merkezinde), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde yapılacaktır.
a) Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı 06-07 Temmuz 2017 tarihinde tek
aşamalı olarak yapılacak ve sınav saat 08.30’da başlayacaktır. Adaylar sınava, saat 08.30’dan itibaren
görevliler eşliğinde sınav salon girişinde ilan edilen listelerdeki aday sıra numarasına göre alınacaklardır.
Bu listeler öğrencilerin kayıt sırasına göre oluşturulacaktır. İsmi okunduğu halde sınav yerinde
bulunmayan adaylar listenin en sonuna kalacaklardır. En sonunda tekrar ismi okunduğu halde sınav
yerinde olmayan adaylar sınava girme haklarını kaybedeceklerdir. Sınav salonunun önünde bulunan son
adayın sınava alınmasından sonra sınav bitirilmiş olacaktır. Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar,
mazeretleri her ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.
b) Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulu'nun onayı ile aday sayısına göre sınav tarihi ve
saatlerinde uygun görülen değişiklikleri yapabilir.
c) Sınav salonuna görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı vb. ile girilmeyecektir.
SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ
Adayların, sınava gelirken beraberlerinde
gerekmektedir.

notalarını

ve

enstrümanlarını

getirmeleri

SINAVLARIN YAPILMASI
Müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavı tek aşamadan oluşmaktadır.
Sınavda adaylardan; müziksel işitme-yineleme, müziksel çalma ve müziksel söyleme
becerilerini sergilemeleri istenecektir.
Adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar ve sınavları sözlü-uygulamalı olarak, ön şart özellikleri
dikkate alınarak yapılacaktır. Daha sonra müzikal özellikleri değerlendirilecektir. Ön şart özellikleri
yönünden yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez, değerlendirilmiş olsa bile
dikkate alınmaz.
A- ÖN ŞART ÖZELLİKLER
a) Ses Özelliği: Adayın, sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır.
b) Konuşma Özelliği: Adayın, Müzik Öğretmenliği Programı’nda sağlıklı öğrenim görmesini
ve müzik öğretmeni olarak yetişmesini engelleyici konuşma kusurları (anlamlı derecede kekemelik,
pepelik vb.) bulunmamalıdır.
c) Bedensel Özellikler: Adayda, sağırlık veya ağır işitme bozukluğu, bölümde öğretimi yapılan
çalgıları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi önleyici bedensel engel, eksiklik ve kusurlar (ellerde
parmak eksikliği, aşırı derecede topallık, çolaklık, kamburluk vb.) bulunmamalıdır.
Ön şart özellikler bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Öğretmenliği Programı’na
alınmazlar.
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Ön Şart Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir
ve incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması veya yinelemesi
istenir. “Ön Şart Özellikler” başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip
olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; “değerlendirme” aşamasından önce
sınav jürisi tarafından topluca gözden geçirilerek karara bağlanır. Bunun için adaylardan, gerektiğinde
gözlemden geçirilmek üzere, Müzik Yetenek Sınavının bitimine kadar sınav yerinde hazır bulunmaları
istenir.
Kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye kaydını yaptıranlardan, “Ön Şart Özellikler” başlığı altında
yer alan istenmeyen özelliklerden birine sahip olduğu halde, bunu çeşitli yollarla gizleyerek
belirlenmesini engelleyenlerin bu durumları anlaşıldığında; kayıtları, Sınav Jürisi ve Sınav Yürütme
Komisyonu tarafından hazırlanacak bir tutanakla silinir.
B- MÜZİKSEL İŞİTME-YİNELEME VE MÜZİKAL ÖZELLİKLER
Sınavda adaylardan; “Müziksel İşitme-Yineleme”, “Müziksel Söyleme” ve “Müziksel Çalma”
becerilerini sergilemeleri istenir.
I-Müziksel İşitme-Yineleme Sınavı
Müzik Öğretmenliği Programı sınavında aşağıdaki boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir.
1)
2)
3)
4)
5)

İki Ses İşitme : 4 adet iki ses.
Üç Ses İşitme : 2 adet üç ses.
Dört Ses İşitme : 2 adet dört ses.
Ezgi İşitme
: İkişer motiften (4 göze) oluşan tonal ve makamsal iki (2) ezgi.
Ritim İşitme
: Dört (4) ölçüden oluşan ritim işitme .
Bu kriterler 40 puan üzerinden değerlendirilecektir.

II- Müziksel Söyleme Sınavı
Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel söyleme
sınavında tüm adaylar İstiklâl Marşı’nı doğru ve temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile
söyleyeceklerdir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) sözleri Türkçe olmak kaydı ile adaylar
tarafından seçilecektir. Bu sınavda adayların, ses özellikleri ile belirlenen parçalar çerçevesinde, seslerini
kullanabilme yetenekleri ölçülecektir.
Adayların bu sınavda Müziksel Söyleme becerileri puanlanırken “Sağlıklı sese sahip olma”,
“Sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği”, “Doğru ve temiz söyleme”, “Konuşmada anlaşılırlık”, “Müziksel
duyarlılık” kriterleri dikkate alınıp, bu kriterler 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
III- Müziksel Çalma Sınavı
Müziksel çalma sınavında adaylar, kendilerinin hazırlamış oldukları bir parçayı çalacaklardır.
Sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano, kontrbas vb. taşınması zor olanların dışındaki çalgıları
beraberlerinde getireceklerdir. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilecektir. Vurmalı ve
programlanabilir sazlarla sınava girilemeyecektir.
Adayların bu sınavda Müziksel Çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri puanlanırken şu
kriterler dikkate alınacaktır. “Doğru ve temiz çalma”, “Teknik düzey”, “Müziksel yorum”, “Eserin
düzeyi” kriterleri dikkate alınıp, bu kriterler 40 puan üzerinden değerlendirilecektir.
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ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP) DAĞILIMI
(Müziksel İşitme-Yineleme, Müziksel Söyleme, Müziksel Çalma Sınavında
Ölçülecek Boyutlar ve Puanlar)
İki Ses
İşitme
4x2=8

Üç Ses
İşitme
2x2=4

Dört Ses
İşitme
2x2=4

Ezgi
İşitme
8x2=16

Ritim
İşitme
4x2=8

Müziksel
Söyleme
20

Müziksel
Çalma
40

Toplam
Puan
100

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 50’den az olan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı sonunda yapılan değerlendirmede “ön şart
özellikler” bakımından yetersiz olduğu saptanmış olan adayın müzikal özellikleri dikkate alınmaz ve
böylece o aday elenmiş olur.
Adayın Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı'ndaki genel başarı derecesi,
Yerleştirme Puanı (YP), ön şart özellikler bakımından yeterli olmak koşuluyla, YGS 2017
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda verilen ve bu kılavuzun sonunda da yer alan
formüller kullanılarak hesaplanmaktadır.
2017-YGS ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş
Öğretmenliği öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yapılır.
1- Başvurular Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından
kabul edilecektir
2- Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Programlarına başvurabilmeleri için adayların
2017-YGS’ye girmiş olmaları zorunludur.
3- Yerleştirmeye esas olan puanlar şunlardır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2017-YGS Puanı (YGS-P) ( YGS Puanlarının En Yükseği)
4 -Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırılmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır.
ÖYSP’lerin Toplamı
Ortalama =
Aday Sayısı

ÖYSP’lerin
Karelerinin —
Toplamı

ÖYSP’lerin
Toplamının
Karesi
Aday Sayısı

Standart Sapma =
Aday Sayısı -1
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ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP
Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır.

ÖYSP Standart
Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x

(

Adayın
ÖYSP
Puanı

ÖYSP Puan
— Dağılımının
Ortalaması

ÖYSP Puan dağılımının
Standart Sapması

)

+ 50

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
5-Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday
Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanından geliyorsa).
YP* = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x OBP)

(*EŞİTLİK 2014 ÖSYS KONTENJANLAR KLAVUZUNA GÖREDİR, 2017 ÖSYS KONTENJANLAR KLAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK OLMASI
HALİNDE EŞİTLİK DE DEĞİŞECEKTİR.)

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday
genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa).
YP* = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P)

(*EŞİTLİK 2017 ÖSYS KONTENJANLAR KLAVUZUNA GÖREDİR, 2017 ÖSYS KONTENJANLAR KLAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK OLMASI
HALİNDE EŞİTLİK DE DEĞİŞECEKTİR.)

6- 2016-YGS’de, YGS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir.
Bu kural Açık Öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile Meslek
Yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen
adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
7- Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak
ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacak
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
a) Her bir program için alınacak öğrenci kontenjanı kadar ayrı ayrı asıl liste ve toplam kontenjanın
iki katı kadar da tek bir yedek liste Dekanlık Makamınca ilân edilir.
b) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde YGS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
c) Sınav sonuçları
duyurulacaktır.

Fakültemiz

web

sayfasında

(http://www.atauni.edu.tr/#egitim-fakultesi)

KESİN KAYITLAR
Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt tarihleri ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.
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