Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi
Müzik Eğitimi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar
Eğitimi Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretim programlarına
girmek için başvuran adayların ön kayıt ve sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi,
başarı durumlarına göre sıralamanın yapılması ve sonuçların duyurulmasına ilişkin
tüm işlemlerin yürütülmesi kurallarını kapsar. Yönergede kısaca Müzik ve Güzel
Sanatlar Üniversitesi “MGÜ”, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi “MGSEF”
olarak anılacaktır.

Aday Başvuru Koşulları
Madde 2- MGSEF Özel Yetenek Sınavlarına başvurabilmek için:
a- Yükseköğretimin 10/10/2019 tarihli Genel Kurul toplantısında 2020 YKS'de özel
yetenek sınavıyla öğrenci alacak öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için
TYT'de en düşük 800.000'inci başarı sırasına sahip olma şartını sağlamak,
b-İstenecek diğer belge ve bilgilerin teslim edilmesi gerekir.

Sınavların Duyurulması
Madde 3- MGSEF’nin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak programları ve kontenjanları,
aday başvuru koşulları, kayıt ve sınav tarihleri TYT sonuçlarının açıklanmasından
sonra yayın organları aracılığı ile ülke genelinde duyurulur.

Aday Kayıtları
Madde 4- Aday kayıtları MGÜ Senatosunca belirlenen tarihlerde ve yerde, aşağıdaki belgeler
istenerek yapılır.
a- TYT sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,
b- Yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun görünümde 3 adet vesikalık fotoğraf,
c- Sınavlarına girmek istediği öğretim programlarını belirtir tercih dilekçe
Madde 5- Ön kayıt için adaylar internet üzerinden online başvuru yapabilirler.

Sınav Türleri
Madde 6- MGSEF Özel Yetenek Sınavları, adayların başvurularında belirttikleri programların
özelliklerine göre, her program için ayrı ayrı yapılır. Sözlü, yazılı veya uygulamalı
yapılabilecek sınavların türleri, özellikleri ve aşama sayısı, MGSEF’nin önerisi
üzerine MGÜ Senatosunca belirlenir.

Sınavların Yürütülmesi
Madde 7- MGSEF Özel Yetenek Sınavları, MGSEF Dekanının veya görevlendireceği bir
öğretim üyesinin başkanlığında, Fakülte Yönetim Kurulunca o yıl için belirlenecek iki
öğretim üyesi veya görevlisinin de katılacağı üç kişilik Yürütme Kurulunca yürütülür.
Madde 8- Özel Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu:
a- Sınav mekânlarının düzenlenmesi,
b- Sınav gözetmen ve görevlilerinin belirlenmesi,
c- Sınav sorularının hazırlanmasından kesin sonuçların saptanmasına kadar
sürecek tüm çalışmaların yürütülmesi,
d- Gerektiğinde alt komisyonlar kurulması,
e- Sınavlarda başarılı olanların asıl ve yedek listelerinin saptanması ve ilanına
ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.

Sınav Jürileri
Madde 9- Özel Yetenek Sınav Jürileri, MGSEF’nin önerisi üzerine MGÜ Rektörünce o sınav
dönemi için görevlendirilir. Her öğretim programı için belirlenecek jüriler öncelikle
ilgili öğretim programının, ortak sınavlar için ilgili bölümün kadrolu en az 3 öğretim
üye veya görevlisinden oluşur. Yeterli eleman bulunmaması halinde yakın sanat
dallarından elemanlar görevlendirilir veya diğer üniversitelerden eleman istenebilir.
Jüriler salt çoğunlukla toplanır.

Sınav Sorularının Hazırlanması
Madde 10- Yazılı sınav soruları, jüri üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile hazırlanır ve
çoğaltılır. Adayların sınav yerlerine alınması ve kimlik denetiminden sonra kapalı
ve mühürlü zarf içinde gözetmenlere iletilir.

Sınavların Yapılması
Madde 11- Sınavlar, Yürütme Kurulu Başkanlığınca önceden ilan edilen gün, saat ve yerde
yapılır. Adaylar, başlama saatinden 15 dakika önce sınav yapılacak salonda
yerlerini alırlar. Sınav sırasında uyulacak kurallar gözetmenlerce adaylara
duyurulur. Sözlü, yazılı ve uygulamalı sınavlarda adaylar sınav salonuna teker
teker veya gruplar halinde alınabilirler.
Madde 12- I. Aşama sınavı oturumlarında geçerli bir gerekçe ile sınav oturumunu kaçıran
adaylar 31.08.2020 tarihli son oturum tamamlanmadan farklı bir oturumda sınava
girebilir. Son oturum tamamlandıktan sonra sınava girmek için hak iddia edilemez.
Madde 13- II. Aşama sınavı için kendilerine verilen tarihte sınava katılamayan adaylar, sınav
yürütme kuruluna gerekçelerini belirten bir dilekçe ile başvurabilirler. Dilekçeleri kabul gördüğü
takdirde ilgili adaylar 02.09.2020 tarihi sınav bitimine kadar sınava alınabilirler.
Madde 14- Sınav kurallarına uymayanlar ve sınav düzenini bozanlar sınav dışı bırakılır. Durum
tutanakla saptanır ve gerekli işlem yapılır.

Sözlü, Yazılı veya Uygulamalı Sınavlar
Madde 15- Sözlü, yazılı veya uygulamalı sınavlarda belirlenen puanlar jüri üyelerince
çizelgelere işlenir ve imzalanır. Sınav sonunda çizelgeler Yürütme Kurulu
Başkanına teslim edilir. Zorunlu haller dışında jüri üyeleri sınavı terk edemez.
Sınav salonlarına görevlilerden başkası giremez.

Sonuçların Belirlenmesi ve Duyurulması
Madde 16- Özel Yetenek Sınavı aşamalarında, sonraki aşamalara girmeye hak kazanan
adayların listesi, girecekleri sınavdan önce üniversite web sayfasından ilan edilir.
Adaylara yazılı olarak bildirilmez. Her öğretim programı için sınavlar
tamamlandıktan sonra, ÖSYM kurallarına uygun olarak “TYT ve orta öğretim
başarı puan yüzdeleri” de eklenerek kesin puan ve sıralama belirlenir. Program
kontenjanlarının en az iki katı yedek liste düzenlenir. Listeler Yürütme Kurulu
Başkanlığınca ilan edilir.

Kesin Kayıtlar
Madde 17- Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına göre MGSEF programlarından birine girmeye
hak kazanan adaylar, belirlenen tarihte kesin kayıt yaptırırlar. Kontenjanların
dolmaması halinde, yedek listeden kayıt yaptırabilecek adaylar 1 işgünü süre ile
ilan edilir. Yedek Listeler Fakülte sayfasında gün içerisinde duyurulur. Adaylar
telefon ve e posta yoluyla haberdar edileceklerdir. Her aday bir defa
aranacaktır. Ulaşılmadığı takdirde bir sonraki yedek adaya geçilecektir.

Yabancı Uyruklu Adayların Sınavları
Madde 18- MGSEF programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanları, ilgili
birimlerin ve MGSEF’nin önerisi dikkate alınarak MGÜ Senatosunca belirlenir.
Madde 19- Yabancı uyruklu adaylar aşağıdaki belgelerle başvururlar:
a- Sınavına girmek istedikleri MGÜ-MGSEF programlarının belirtildiği dilekçe (en
çok üç öğretim programının sınavına girilebilir),
b- Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında T.C. liselerine eşdeğer bir
okuldan mezun olduklarını gösterir eşdeğerlik belgesi,
c- Pasaportlarının aslı ve fotokopisi,
d- Yabancı uyruklu öğrenciler için o öğretim yılında açılan YÖS (Yabancı Öğrenci
Sınavı) puan belgesi,
Madde 20- Yabancı uyruklu adayların sınavlarının nasıl yapılacağı (diğer adaylarla beraber
veya ayrı, aşama sayısı, vb.), MGSEF’nin önerisi ile MGÜ Senatosu’nca belirlenir.
Sınav sorularının hazırlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, ilan ve kesin kayıt
işlemleri önceki maddelerde belirtildiği şekilde yürütülür.

Yürütme
Madde 21- Bu yönergede düzenlenmemiş konularda 2547 ve 3511 sayılı yasalar ve bağlı
yönetmelikler ile, MGÜ Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri, MGÜ
Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları uygulanır.
Madde 22- Bu Yönerge MGÜ Rektörü tarafından yürütülür.

