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Kontenjanlar:  
2015-2016 Öğretim yılı için Türk Müziği Temel Bilimler Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile 

alınacak öğrenci kontenjanları;  

 Türk Müziği Temel Bilimler Bölümü: (30 kişi + 2 Yabancı uyruklu) 

 

Ön kayıt ve sınava giriş koşulları 

1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC Vatandaşları için; 

 2015 yılı YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140 ve üzeri puan 

almış olmak.  

 Sınava Giriş Belgesi.* 
 

2. Yabancı Uyruklu Adaylar için; 

 KUNİB e-YÖS veya Ardahan Üniversitesi tarafından kabul edilen 

dengi sınavlardan 40 ve üzeri puan almış olmak.  

 Sınava Giriş Belgesi.* 

 

3. Engelli Adaylar İçin; 

 Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, 

otizm) engelli olduklarını belgelendirmeleri kaydıyla, 2015 yılı YGS puan 

türlerinin herhangi birinden en az 100 ve üzeri puan almış olmak. 

 Sınava Giriş Belgesi.* 

 

*Sınava Giriş Belgesi: Tüm adaylar ön kayıt başvuru formunu online olarak 

http://www.ardahan.edu.tr/gsfbasvuruformu/ adresindeki linkten dolduracaktır. Sistem 

tarafından başvurusu kabul edilen her aday, Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını web üzerinden 

alacaktır. Adaylara Fakültemiz tarafından ayrıca giriş belgesi gönderilmeyecektir. 

 

Online başvuru formuna ulaşmak için Tıklayınız… 

 
ÖNKAYIT VE YETENEK SINAVI TARİHLERİ 
 

Online Başvuru Tarihi: 13 Temmuz–7 Ağustos 2015 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler  2015 Tarihleri arasında online başvuru 

yapacaklardır.  

 

Sınav Tarihi: 18-20 Ağustos 2015 

 

Sınav Saati: 09.00-17.00 

  

Sınav Yeri: Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

13 Temmuz–7 Ağustos 

http://www.ardahan.edu.tr/gsfbasvuruformu/
http://www.ardahan.edu.tr/gsfbasvuruformu/


  

ÖZEL YETENEK SINAVI 

Bölüm sınavları iki aşamalı olarak düzenlenmektedir. Sınavlar Anasanat Dalı (THM-TSM) 

ayrımı olmaksızın yapılır. 

Eleme barajı: 

Birinci aşama sınavında 60 puan ve üzeri alan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak 

kazanırlar. 

Yerleştirme Barajı: 

İkinci aşamada 70 puan ve üzerinde alan adayların puanları,  ÖSYM kılavuzundaki esaslara 

uygun şekilde ve kılavuzdaki hesaplama yöntemiyle belirlenerek adaylar sıralanır.  

1. Aşama 

İçerik: Müzik algı hassasiyeti, ezgi ve ritm hafızası. 

Puanlama: 

 

a. Piyano ile Tek ses (10 puan) 

b. Piyano ile Çift ses (30 puan) 

c. Piyano ile 2 Ezgi (30 puan) 

d. Ritm (30 puan) 

 

2. Aşama 

İçerik: Müzik algı hassasiyeti, ezgi ve ritm hafızası, icra becerisi. 

Puanlama:  

Piyano: 

1) Beş adet Çift Ses (10 puan) 

2) Beş adet Üç Sesli Uygu (10 puan)  

 

Bağlama: İki Ezgi (20 puan) 

 

Tanbur: İki Makamsal ezgi (20 puan) 

 

Ritm: 10 puan 

   

İcra: Çalgı / Ses (30 puan)  

 

Sonuçların açıklanma şekli: 

 Adayların 1.aşama sınav sonuçları, tüm adayların 1. aşama sınavının bitiminden 

hemen sonra yapılan kontrolleri takiben, jüri üyelerinin imzalarıyla Güzel Sanatlar 

Fakültesi Dekanlığı tarafından liste halinde “BAŞARILI- BAŞARISIZ” şeklinde 

ilan edilir. 1. Aşama sınavında “BAŞARILI” olan adaylar 2. Aşama sınavına 

girmeye hak kazanırlar. 

 



 İkinci aşamada 70 puan ve üzerinde alan adayların puanları,  ÖSYM kılavuzundaki 

hesaplama yöntemiyle belirlenerek adaylar sıralanır. ASİL ve YEDEK adayların 

başarı sıralamasına göre listeleri ikinci aşama sınavının bitiminden sonra yapılan 

kontrolleri takiben, jüri üyelerinin imzalarıyla Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı 

tarafından ilan edilir.  

SINAVDA ADAYLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR 
  
1. Her aday sınava gelirken yanında Özel kimlik belgesini mutlaka bulundurmalıdır. 

(Fotoğraflı ve onaylı Nüfus cüzdanı ya da pasaport dışında başka kimlik belgesi kabul 

edilmeyecektir.) 

2. Her aday sınava gelirken yanında Sınava Giriş Belgesini mutlaka bulundurmalıdır. 

3. Adayların icra edecekleri çalgı ve varsa notalarını/eserlerini yanlarında bulundurmaları 

gerekir. Adaylara kurum tarafından çalgı ya da nota temin edilmeyecektir. Piyano icra 

edecekler için sınav salonunda piyano mevcuttur. 

4. Adaylar, sınavlara girmek için o sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce, yanlarında 

getirmeleri zorunlu olan belge ve gereçlerle sınav yerinde hazır bulunurlar. 

5. Özel yetenek sınavı başvurularının planlanandan fazla olması halinde sınav mesai 

saatleri dışına taşabilir. Bu durumda Sınav Yürütme Kurulu’nca sınav yerinde adaylara 

açıklama yapılır.  

6. Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, görevlilerce kendilerine 

hatırlatılır. Kurallara uymayanlar veya sınav disiplinini bozanlar ile kendileri yerine 

başkasını sınava sokanlar sınav dışı bırakılır ve haklarında yasal işlem yapılır. 

7. Adayların Yetenek Sınavı Salonu’na (kapalı dahi olsa) cep telefonu, ses kayıt cihazı, 

kamera ve benzeri özelliklere sahip araçlarla girmeleri kesinlikle yasaktır.  

8. Adayların Sınavları kamera ile kayıt altına alınacaktır. 

KESİN KAYITLAR 
Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği Temel Bilimler Bölümünü 

kazanan adaylar ve yedek adayların listeleri Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca ilan 

edilir.  

 

Kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.  

 

Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybederler 

ve yerlerine başarı sıralamasına göre yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.  

Okuduğunuz bu kılavuzla, sınavla ilgili kurallar ve diğer bilgilerin size aktarılmış olduğu, 

anladığınız ve kabul ettiğiniz varsayılmaktadır. 

 


