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YETENEK SINAVI BAŞVURULARI

Yetenek Sınavına girmek için başvurular çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında veli 
tarafından bireysel olarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru 
yapamayan veliler için EK-1 Formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda 
da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir.

ADAYLARIN YETENEK SINAVI GİRİŞ TARİHLERİ

Adaylar, e-Okul sistemine çalışma takviminde belirtilen tarihte girerek, sınava girecekleri 
okuldaki yetenek sınavı tarihi ve saatini öğreneceklerdir.

SINAV TARİHLERİ-UYGULAMA-DEĞERLENDİRME-YERLEŞTİRME

Görsel Sanatlar Bölümü Sınavları
Desen Sınavı:  01 Temmuz 2020 Çarşamba Saat: 10.00
İmgesel Resim Sınavı: 01 Temmuz 2020 Çarşamba Saat: 14.00

Yetenek Sınavına girecek adayların, Kovid-19 salgını nedeniyle ortak kullanımdan dolayı risk 
oluşturabilecek, aşağıda adları yazılı olan malzemeleri kendilerinin getirmesi gerekmektedir.

Altı (6) adet 35x50 cm ebadında yüksek gramajlı resim kâğıdı, 35x50 cm ebadında resim altlığı 
(Duralit-kalın mukavva vb), resim kalemleri, kalemtıraş, silgi, kıskaç.  Lütfen sınavda kullanacağınız 
resim kâğıdını katlamayın, kırıştırmayın, rulo haline getirmeyin.

Adaylar sınav başlamadan bir saat öncesinde okul bahçesinde olmalıdır.

Müzik Bölümü Sınavları
02 Temmuz 2020 Perşembe Saat: 09.00 da başlayacaktır. Adaylar başvuru sırasına göre 

belirlenen zaman aralıklarında sınava alınacaktır. Adaylar sınava kendileri için belirlenen zaman 
aralığında sınava alınacaktır.

Değerlendirmeler
Görsel Sanatlar Bölümü: Değerlendirmeler Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru 

kılavuzu 2020' de yer alan EK-3'teki çizelge doğrultusunda yapılacaktır.
Yetenek sınavı puanının belirleyicileri ve yetenek sınav puanı 
A. Desen (100 Puan): Kompozisyon, Oran-orantı, Hareket, Çizgi karakteri, Işık-gölge (Koyu-

Orta-Açık değerler) 
B. İmgesel(100 Puan): Kompozisyon, Anlatım(Kurgulama),Oran-orantı, Perspektif, Işık-gölge, 

Çizgi Karakteri
Desen Sınavının % 40'ı İmgesel Sınavının % 60'ı alınarak YETENEK SINAV PUANI elde edilir.

Müzik Bölümü: Değerlendirmeler Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu 
2020' de yer alan EK-4'teki çizelge doğrultusunda yapılacaktır.

Yetenek sınavı puanının belirleyicileri

1-Müziksel İşitme (26 Puan): Tek Ses, İki Ses, Üç Ses, Dört Ses

2-Ritimsel Bellek (32 Puan): Ritim Tekrarı (2/4 Tonal), Ritim Tekrarı (5/8 Modal)

3- Ezgisel Bellek (32 Puan): Ezgi Tekrarı (2/4 Tonal), Ezgi Tekrarı(4/4Tonal)

4-Müziksel Çalma ve Söyleme (10 Puan): Müziksel Söyleme, Müziksel Çalma

Yerleştirme İşlemleri
Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak 

değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının 
% 70'i ile ortaokul başarı puanının % 30'u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne 
göre yapılır.

15-29 Haziran 2020

30 Haziran 2020

Görsel Sanatlar Bölümü: 01 Temmuz 2020 / Müzik Bölümü: 02 Temmuz 2020

Desen sınavında Kovid-19 tedbirleri gereğince canlı model kullanılmayacaktır.



SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ

Merkezi olarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra kayıt hakkı kazanan adaylar çalışma 
takviminde belirtilen tarihte e-Okul sisteminden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirim 
yapılmayacaktır. 

KAZANAN ADAYLARIN KAYITLARININ YAPILMASI

Merkezi Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, okul müdürlüklerince 
kendilerinden istenen belgelerle birlikte okula gelerek çalışma takviminde bildirilen süre içinde 
kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını 
kaybedecek bu suretle boşalan kontenjanlar Ek Yerleştirmede değerlendirilecektir.

Yetenek Sınavı sonucunda kesin kayıtlarını yaptıran adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve 
Yerleştirme İşlemleri sırasında tercih yapamayacaklardır. Ancak, haklarından vazgeçerek tercih 
yapmak istemeleri durumunda kayıt yaptırdıkları okula başvurarak kayıtlarını iptal ettirmeleri 
gereklidir.

EK YERLEŞTİRME
BOŞ KONTENJANLARIN İLAN EDİLMESİ

Boş kalan kontenjanlar e-Okul sisteminde çalışma takviminde bildirilen tarihlerde ilan 
edilecektir.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TERCİHLERİN ALINMASI

Kayıtlar yapıldıktan sonra kesin kaydını yaptırmayan, kayıt yaptırdığı halde vazgeçerek iptal 
ettiren, e-Okul sistemine kaydı işlenmeyen, yeterli başvuru olmamasından dolayı kontenjanı 
dolmayan okullarda boş kalan kontenjanlar için çalışma takviminde bildirilen tarihlerde Ek 
Yerleştirme yapılacaktır. 

Ek yerleştirme için adaylar en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir.  Yetenek sınavı 
sonucunda bir okula kayıt yaptıran adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacaktır. Aday, 
yetenek sınavına girdiği programa uygun okulları tercih edebilecektir.

BOŞ KONTENJANLARA YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

Adaylar yaptıkları tercihler doğrultusunda boş kontenjanlara yerleştirilirken, öncelikli olarak 
yetenek sınavına girdiği okullardaki boş kontenjanlara, bu okullarda boş kontenjan olmaması 
durumunda yetenek sınavı puanı ve tercih sıralarına göre diğer okullara merkezi olarak 
yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylara sonuçlar, e-Okul sisteminden çalışma takviminde 
belirtilen tarihte ilan edilecektir.

BOŞ KONTENJANLARA KAYITLARIN YAPILMASI

Boş kontenjanlara kayıt hakkı kazananların kayıtları çalışma takviminde belirtilen tarih 
aralıklarında ilgili okulda yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR
1. Yetenek sınavına girecek öğrenciler okulumuzun web sayfasında bulunan ADAY 

ÖĞRENCİ bölümünü mutlaka incelemelidir.
2. Yetenek sınav başvurularından kayıtların yapılamasına kadar olan süreçte 

okulumuzun web sayfasındaki duyuruların takip edilmesi öğrencilerin yararına olacaktır.

13 Temmuz 2020

13-17 Temmuz 2020

6 Ağustos 2020

10-13 Ağustos 2020

14 Ağustos 2020

17-21 Ağustos 2020



YETENEK SINAVLARI YAPILIRKEN KOVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE GÖREVLİ PERSONELİN, 

ADAY ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1- Görevli personel el hijyenine, sosyal mesafeye dikkat edecek ve maske 

kullanacaktır. 

2- Okulun girişinde bulunan  “El ve Cilt Dezenfektanı”  binaya giriş yapanlar 

tarafından kullanılacaktır.

3- Okula gelen veli ve aday öğrenciler mutlaka maske kullanacaklar, maskesi 

olmayanlar okula alınmayacaktır. İmkânlar dâhilinde okuldan maske verilecektir. 

4- Adaylar sınav giriş yeri belgelerinde yazan tarih ve saatte okula alınacaktır. 

5- Yetenek Sınavıyla ilgili bilgilenmek isteyen veliler için işlem bürosunun 

yakınında hazırlanacak bir sınıfta görevli personel (okul yöneticisi, öğretmen, rehber 

öğretmen) tarafından detaylı bilgilendirme yapılacaktır. 

6- Yetenek Sınavı işlemlerini yürütmek üzere okulun giriş katında bir büro 

oluşturulacak ve “Yetenek Sınavı İşlemleri Bürosu” olduğu en az A4 büyüklüğünde bir 

kâğıda yazılarak görülebilecek yerlere asılacaktır. 

7- Yetenek Sınavı İşlemleri Bürosu'na veli ve/veya adayların ulaşması için yazılı 

yönlendirme yapılacak, okul girişinden itibaren yönlendirme işlemi için personel de 

görevlendirilecektir. 

8- Veli ve/veya adaylar sosyal mesafe dikkate alınarak sıraya geçeceklerdir. 

Bireysel olarak yapılacak sınavlarda sınav salonuna her seferinde 1 (bir) aday alınacak, 

işlemi tamamlandıktan sonra sıradaki aday çağrılacaktır. Grup halinde yapılacak 

sınavlarda sosyal mesafeye dikkat edilerek adaylar arasında en az 1,5-2 metre mesafe 

bulunmasına dikkat edilecektir. 

9- Adaylar ile görevli personel/komisyon arasında en az 1,5-2 metre mesafe 

bulunmasına dikkat edilecektir. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

