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ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönerge, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesindeki lisans 

programlarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına ilişkin temel ilkeleri, görevleri, usul ve esasları 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2‒ (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve “Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu”nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi”ne 

ilişkin düzenleme ve “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3‒ (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Akademik Kurullar: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan ilgili birimlerdeki kurulları,  

b) Birimler: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakülteleri, 

c) Birim Amirleri: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Fakültelerin Dekanlarını, 

ç) Özel Yetenek Sınavı: Özel yetenek gerektiren ilgili programlara başvuran adaylara 

uygulanan sınavları,  

d) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü, 

e) Rektörlük: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünü, 

f) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu, 

g) Sınav Jürisi: İlgili Bölüm başkanlarının önerisi üzerine İlgili Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen ve Özel Yetenek Sınavında görevli olan jürileri, 

ğ) Sınav Görevlisi: Özel Yetenek Sınavlarında görevlendirilen akademik, idari, teknik ve diğer 

yardımcı personeli, 

h) Özel Yetenek Sınav Kılavuzu: Bölümlerin önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı 

ve Senatonun onayı ile kabul edilen o yıl için hazırlanan özel yetenek sınavlarının; niteliği, 

yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilanı ve kabul kayıt esasların yer 

aldığı kılavuzu, 



2 

ı) Sınav Yürütme Kurulu: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakültelerin yönetim kurulları 

tarafından belirlenen komisyonu, 

i) Sınav Yürütme Kurulu Başkanı: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin dekan veya 

dekan yardımcısını, 

j) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini, 

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim 

Kurulunu ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınavın duyurulması, başvuru koşulları ve sınav kılavuzu 

 

Sınavın Duyurulması 

MADDE 4 – (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen eğitim-öğretim programlarının 

özelliklerine göre açılacak özel yetenek sınavlarının; niteliği, yürütülmesi, yapılması, 

değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine 

Senato tarafından belirlenir. 

(2) Belirlenen bu esaslar o yıla ait “Özel Yetenek Sınav Kılavuzu”nda Üniversite internet sayfası 

aracılığı ile duyurulur.  

Başvuru Koşulları  

MADDE 5 - (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Üniversite Senatosu tarafından uygun 

bulunan ve “Sınav Kılavuzu”nda belirtilen koşulları sağlayanlar, Özel Yetenek Sınavı için Sınav 

Kılavuzu’nda ifade edilen şekilde (çevrimiçi veya şahsen) başvurusu yaparlar. 

(2) Özel Yetenek Sınav başvurusu çevrimiçi olarak yapılacak ise adaylar, başvuru şartlarında 

belirtilen koşulları sağladıklarına ilişkin belgeleri, talep edilmesi halinde ibraz etmekle 

yükümlüdürler. 

Sınav kılavuzu  

MADDE 6 - (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden lisans programlarına öğrenci alımı 

için adayların tabi tutuldukları uygulama koşullarını kapsayan sınav kılavuzlarında; 

a) Bölümlerin/Program/Anabilim/Anasanat dallarının kontenjanları, 

b) Ön kayıt tarihleri ve koşulları, bölüm tercihi ile ilgili konular,  

c) Uygulanacak sınavlar için adaya ait potansiyeller (yetiler) ve kapasitelerin (yeterlikler), özel 

yöntem ve süreçlere yansıtılan performanslarda nasıl gözlemlenip ölçüleceği ve buna göre 

sıralamanın nasıl yapılacağı,  

ç) Sınav tarihleri, sınav türleri, sınav uygulama biçimleri, sınav araç ve gereçlerine ilişkin 

bilgiler, 
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d) Sınavlarda uygulanacak ve uyulacak kurallar, 

e) Yabancı uyruklu adaylara ilişkin açıklamalar, 

f) Engelli adaylara ilişkin açıklamalar, 

g) Kesin kayıt işlemleri ve tarihleri,  

ğ) Yedek kayıt işlemleri ve tarihleri bulunur. 

 

Sınav Türleri 

MADDE 7 – (1) Özel Yetenek Sınavları, programların özelliklerine göre, her program için ayrı 

veya birlikte planlanır. Sözlü, yazılı, uygulamalı veya çevrimiçi yapılabilecek sınavların türleri, 

özellikleri ve aşama sayısı, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav Kurullarının Görev ve Sorumlulukları 

 

Sınav Yürütme Kurulu 

MADDE 8 – (1) Sınav Yürütme Kurulu, dekan veya bir dekan yardımcısı başkanlığında, 

Fakülte Yönetim Kurulunca o yıl için belirlenecek en az 3 (üç) öğretim üyesinden oluşur. 

(2) Sınav Yürütme Kurulu, Özel Yetenek Sınavının yürütülmesiyle ilgili her türlü konuda karar 

verme yetkisine sahip olup verdiği kararlar yönüyle ilgili birimin Yönetim Kuruluna karşı 

sorumludur. Sınav Kılavuzunda bulunmayan konular hakkında karar alma, uygulama, değerlendirme 

ve denetleme Sınav Yürütme Kurulunun yetkisindedir. 

Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri 

MADDE 9 – (1) Sınav Yürütme Kurulu; 

a) Sınav mekânlarının düzenlenmesi, 

b) Sınav gözetmen ve görevlilerinin belirlenmesi, 

c) Sınav sorularının hazırlanmasından kesin sonuçların saptanmasına kadar sürecek tüm 

çalışmaların yürütülmesi, 

ç) Gerektiğinde alt komisyonlar kurulması, 

d) Aday İtirazlarının değerlendirilmesi 

e) Sınavlarda başarılı olanların asıl ve yedek listelerinin saptanması ve ilanına ilişkin tüm 

işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludur. 
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Sınav Jürisi görev ve sorumlulukları 

MADDE 10 – (1) Özel Yetenek Sınav Jürileri, İlgili Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine İlgili 

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından o sınav dönemi için görevlendirilir.  

(2) Özel Yetenek Sınav Jürileri her öğretim programı için belirlenecek jüriler öncelikle ilgili 

bölümün kadrolu en az 3 (üç) öğretim üyesi veya görevlisinden oluşur. Sınavların aksamaması için 

yedek sınav jürisi de belirlenmelidir. 

(3) İlgili bölümde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde Üniversite içindeki yakın 

bilim/sanat dallarından öğretim elemanları görevlendirilir veya Üniversite dışı görevlendirme yoluna 

gidilir.  

(4) Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. Sınav kılavuzunda belirtilen 

görevlerin yanı sıra Sınav Yürütme Kurulu tarafından verilen görevleri de yerine getirir. 

(5) Sınav Jüri sayısı, ilgili bölüm başkanlarının önerisi üzerine İlgili Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından alan ve ihtiyaç gözetilerek arttırılabilir. 

(6) Sınav Jürisi görevlendirmelerinde Üniversite dışı görevlendirmelerinin Rektörlüğe 

bildirilmesi gerekmektedir.  

Sınavın uygulanması  

MADDE 11 – (1) Özel Yetenek Sınavı, o yıl için hazırlanan Sınav Kılavuzundaki esaslar 

çerçevesinde uygulanır. 

(2) Özel Yetenek Sınavında belirlenen ölçme değerlendirme şekli objektif ve denetlenebilir 

olmalıdır.  

(3) Özel Yetenek Sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için Sınav Yürütme Kurulu 

İlgili Birim amiri aracılığıyla Rektörlük ve/veya diğer birimlerden akademik, idari, teknik ve diğer 

yardımcı personelin görevlendirmesini isteyebilir. 

İtiraz yöntemi ve başvuru süresi 

MADDE 12 ‒ (1) Adaylar, katılmış oldukları sınav sonucunun açıklanmasına takiben 2 (iki) iş 

günü içinde mesai saati bitimine kadar sınav sonucuna itiraz edebilirler. Sınavlara itirazlar, İlgili 

Fakülte Dekanlığına yazılı olarak yapılır. Sınav Yürütme Kurulu itirazları değerlendirir.  

(2) Sınav Yürütme Kurulu, itiraz değerlendirme sonucunu yazılı olarak İlgili birim amirine 

iletir. Birim amiri de değerlendirme sonucunu adaya yazılı olarak bildirir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kayıt İşlemleri 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi ve kayıt işlemleri 

MADDE 13 – (1) Özel Yetenek Sınavında ki sonuç dikkate alınarak; ÖSYM’nin ilgili yıla ait 

kılavuzunda yayınlanan esaslar çerçevesinde hesaplanan yerleştirme puanının (YP), en yüksekten en 

düşüğe doğru sıralanmasıyla asıl ve yedek aday listeleri oluşturulur. Sınav Jürisi tarafından hazırlanan 

ve Sınav Yürütme Kuruluna teslim edilen sonuçlar, kılavuzda belirlenen tarihte Üniversite web 

sayfasında ilan edilir. Ayrıca bir tebligat yapılmaz. 

(2) Aday, belirlenen ve ilan edilen sürede kazanmış olduğu bölüme/programa kesin kayıt 

yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 

Kontenjanın dolmaması durumunda ilan edilen yedek aday listesi dikkate alınarak kesin kayda devam 

edilir. Bu aşamada; ilan edilen yedek listede yer alan aday, sınav kılavuzunda yer alan kayıt için 

belirtilen tarih ve sürede kaydını yaptırmazsa kayıt hakkını kaybeder.  

(3) Lisans Programlarına Giriş Özel Yetenek Sınavı sürecince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan 

veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayın başvurusu reddedilir. 

Bu adayın kaydı yapılmış olsa bile silinir. 

Engelli Adaylar 

MADDE 14 - (1) Engelli adayların başvuruları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

Kılavuzu’ndaki (ÖSYS) esaslar ve Üniversite Senatosunda verilen kararlar dikkate alınır. Özel 

Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir. 

Yabancı  Uyruklu adaylar 

MADDE 15 – (1) Üniversitemiz Lisans Programlarına Özel Yetenek Sınavı ile yabancı 

uyruklu öğrenci kabulünde, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve 

esaslar ile “Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve 

Kayıt Esasları Yönergesi” kullanılır.  

(2) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, Fakülte Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato 

tarafından belirlenir. 

(3) Yabancı uyruklu adayın Özel Yetenek Sınavı diğer adaylarla birlikte yapılır. Yabancı 

uyruklu adaylar kendi içlerinde değerlendirilir. Ancak yabancı uyruklu adaylar için kontenjan 

doldurma zorunluluğu yoktur. Her bölüm/program için yedek aday belirlenebilir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili mevzuatta bulunan genel 

hükümler uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönergeler 

MADDE 17 – (1) Üniversite Senatosu tarafından 16/07/2020 tarihinde kabul edilen, Özel 

Yetenek Sınavlarıyla öğrenci alan Birimler ait Özel Yetenek Sınav Yönergeleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 18 ‒ (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 19 ‒ (1) Bu Yönergeyi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

       Yatay Geçiş Yönergesinin Kabul Edildiği Senato 

        Karar Tarihi                             Karar Sayısı 

                            Değiştirilen Maddeler 

 
        10.02.2020 

 
        2022/07 

 


