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2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında fakültemizin, Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümüne ‘Özel 

Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alınacaktır. Bu kılavuz sizleri Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 

Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı hakkında bilgilendirmek 

amacıyla hazırlanmıştır. Özel Yetenek Sınavı temel ilke ve kurallarına kılavuzda yer 

verilmiştir. 

 

KONTENJAN 

Tablo 1. 

 

 

GEREKLİ TYT PUANI 

Tablo 2. 

 

SINAV TARİH, SAAT VE YERİ 

Tablo 3. 

Bölüm Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri 

Görsel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü 
1 Ağustos 2019 09:30 

Ankara  

Müzik ve Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Kampüsü 

 

 

*Adaylar sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde olmalıdır. 

 

 

  

Bölüm Program 
T.C. 

Kontenjan 

Yabancı 

Uyruklu 
Toplam 

Görsel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü 

Görsel Sanatlar  

Öğretmenliği Programı 

30 -- 30 

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Bölüm Program TYT Puanı 

Görsel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü 
Görsel Sanatlar Öğretmenliği Programı 150 
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ÖN KAYIT 

Ön kayıt işlemi 01.07.2019 ile 26.07.2019 tarihleri arasında, üniversitemizin resmi internet 

sayfasından (www.mgu.edu.tr) online olarak yapılacaktır. 

 

TEMEL İLKE VE KURALLAR 

1. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 

Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavlarına başvurabilmek 

için adayların, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın 1. Oturumu olan 

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden en az 150 (yüz elli) puan almış olmaları 

zorunludur. 

2. YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanmak, 

yerleştirilmek veya farklı üniversitelerin özel yetenek giriş sınavlarına girmek bu 

sınava başvurmayı engellemez.  

3. Adayların sınava gireceği tarih, sınav yeri ve saati mgu.edu.tr adresinde ilan 

edilecektir. Aday açıklanan gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Aksi 

takdirde sınav hakkını kaybedecektir. Sunulacak mazeretler geçerli değildir. 

4.  Özel yetenek sınavı iki basamaktan oluşmaktadır. Sınava girmeye hak kazanan aday, 

sınavın iki basamağına da girmek zorundadır. Tekrarlanması mümkün olmadığından 

sınav basamaklarından herhangi birine katılmayan aday değerlendirme dışı kalacaktır. 

5.  Adaylar sınav süresince fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak 

zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve süresi geçerli olan pasaport dışındaki 

belgeler (Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartı vb.) özel kimlik belgesi olarak kabul 

edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

6.  Adayın ön kayıt esnasında ibraz ettiği belgelerdeki bilgiler ile kesin kayıt sırasında 

teslim ettiği belgelerdeki bilgiler arasında farklılık olması halinde aday kazanmış olsa 

dahi sınavı iptal edilecektir. 

 

SINAV 

Özel Yetenek Sınavı 01 Ağustos 2019 tarihinde saat: 09.30’da yapılacaktır. 9:45’ten sonra 

adaylar sınav salonuna alınmayacaktır. Sınav tek oturumda ‘Canlı Modelden Desen 

Çalışması’ ve ‘İmgesel Tasarım Çalışması’ olarak iki basamaktan oluşmaktadır. Toplam 

sınav süresi 90+90 =180 dakikadır.  
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Adaylar sınavın 2 basamağına da girmek zorundadır. Sınavın ilk yarım saati sınav 

salonundan ayrılmak yasaktır. Salondan çıkan aday tekrar sınava ayrılmayacaktır. Hiçbir 

mazeret geçerli sayılmayacaktır. 

Aday sınav basamaklarının her birinde sınav görevlileri tarafından kendilerine verilecek 

olan 35x50cm boyutlarındaki resim kâğıtlarının üzerinde bulunan doldurulması zorunlu 

bilgileri tükenmez kalem ile eksiksiz olarak dolduracak ve imzalayacaklardır. 

Sınavın Uygulanması 

1-Canlı Modelden Desen Çalışması: 

a. Desen sınavında, adaylar canlı modelden desen çalışması yapacaklardır. Sınav süresi 

90 dakikadır. Modelin dinlenmesi için her 30 dakikada bir 5 dakika ara verilecektir.  

b. Sınavın 1. basamağının bitiminde (ilk 90 dakika sonu) oturuma 15 dakika ihtiyaç 

molası verilecek ardından sınavın 2. basamağı olan İmgesel Tasarım bölümüne 

geçilecektir.  

2- İmgesel Tasarım Çalışması: 

a. Sınavın 2. basamağı olan İmgesel Tasarım Çalışması bölümünde, adaylar kendilerine 

verilecek yeni resim kağıdına imgesel tasarım konusunu çizeceklerdir. Sınav süresi 90 

dakikadır. 

b. Verilen aralar sınav süresine dâhildir. Sınav esnasında veya verilen aralarda bina 

dışına çıkan adayın sınavı iptal edilecektir. 

Adayların Sınav Günü Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belge ve Araç-Gereçler  

- Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) 

- Sınav Giriş Belgesi (Ön Kayıt esnasında oluşturulacaktır) 

- Farklı kalınlıklarda (2B, 3B, 4B vb.) kurşun kalem, yumuşak silgi ve kalemtıraş 

- Resim kâğıdı ve mukavva resim altlığı (Duralit)sınav komisyonu tarafından verilecektir. 

 

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Görsel 

Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Özel Yetenek Sınavı'na giren tüm adaylar aşağıda belirtilen 

sınav kurallarına uymakla yükümlüdür. Kurallara uymayan adaylar, sınava ilişkin tüm 

haklarını kaybederler. 

1- Adayların sınav salonuna cep telefonu, fotoğraf makinesi vb. cihazlarla girmeleri 

kesinlikle yasaktır. 
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2- Adayların sınav esnasında görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları yasaktır. 

3- Adayların sınav esnasında ve dinlenme sürelerinde başka adayın çalışmalarına müdahalede 

bulunması, yorum yapması yasaktır. 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME 

Değerlendirme 

Adayların Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), Canlı Modelden Desen Çalışması ve İmgesel 

Tasarım Çalışmasından alınan puanlar ile YKS puanı (Adayların YKS puanlarının en büyüğü 

adayın YKS puanı olarak işlem görecektir) ve Ortaöğretim Başarı Puanlarından elde 

edilecektir. 

Jüri tarafından, adayların “Desen” ve “İmgesel Tasarım” çalışmalarının her biri 100 puan 

üzerinden değerlendirilecektir. 

Adayın, “Canlı Modelden Desen Çalışması” bölümünden 100 üzerinden aldığı puanın %50’si 

ile “İmgesel Tasarım Çalışması” bölümünden 100 üzerinden aldığı puanın %50’si toplanarak 

adaya ait özel yetenek sınav sonucu bulunur. Sınavdan (100 üzerinden Canlı Modelden Desen 

Çalışması puanının %50’si ile İmgesel Tasarım Çalışması puanının %50’sinin toplamı) 50 ve 

üzerinde puan alan adaylar değerlendirmeye alınarak ÖYSP puanları hesaplanacaktır. Desen 

ve İmgesel puan ortalaması 50 puanın altında olan adaylar genel değerlendirmeye 

alınmayacak ve yerleştirme puanları hesaplanmayacaktır.  

Sınav kağıdında özel işaret, yazı vb. olan kişilerin sınavları jürinin kararıyla iptal edilerek 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yerleştirme Puanının Hesaplanması 

Özel yetenek sınavı gerektiren programlara yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması 

içinaşağıdakiüç puan belli ağırlıklarlaçarpılarak toplamı alınacaktır.  

 a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  

 b) Ortaöğretim Başarı Puanı  

 c) 2019-TYT Puanı (TYT-P)   

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP 

dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için 

aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 



 6 

 

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur.  

 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır.  

 a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.3.2012 

tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

 YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )  

 b) Aday diğer alanlardan geliyorsa  

 YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )  

 

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan 

sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.   

 

Engelli Adaylar 

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) 

ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger 

sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın 

gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık 

kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların 

puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan 

adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye 

katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir 

yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları 

yapılır.  
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KESİN KAYIT 

Özel Yetenek Sınavında başarılı olanlar yerleştirme puan sırasına göre (büyükten küçüğe) 

kontenjan kadar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Sınav sonuçları üniversitenin resmi 

internet sitesi www.mgu.edu.tr den duyurulacaktır. 

Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına göre asıl listeye girmeye hak kazanan adaylar, belirlenen 

tarihe kadar kesinkayıt işlemlerini yaptırmalıdır. Belirlenen kontenjanların dolmaması 

halinde, yedek listenin en üst sırasından başlayarak yedek adayların kayıtları alınır. Bir 

mağduriyetin yaşanmaması için üniversitenin internet sitesinin dikkatle takip edilmesi 

önerilir.Adaylar ayrıca telefon ve e-posta yoluyla haberdar edileceklerdir. Her aday bir 

defa aranacaktır. Ulaşılmadığı takdirde bir sonraki yedek adaya geçilecektir. Belirlenen 

kontenjan dolana kadar puan sıralı yedek aday listesinden kayıt yapılmasına devam 

edilecektir. 

Kesin kayıt işlemleri adayın istenilen belgelerle birlikte şahsen başvurmasıyla yapılacaktır. 

 

Kesin Kayit İçin Gerekli Belgeler 

1. Adayın 2019 yılı TYT sonuç belgesi. (İnternet çıktısı) 

2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi 

(Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) 

3. Alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve 

alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge 

4. 2 adet 4,5*6 cm boyutunda son altı ay içinde önden, kolayca tanınabilecek şekilde çekilmiş 

fotoğraf 

5. 1 adet T.C. Kimlik Numaralı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdan fotokopisi (aslı ibraz edilecektir) 

6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge 

7. Engelli adaylar için engel durumuna ilişkin sağlık kurulu raporu 

 

  

http://www.mgu.edu.tr/
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Kesin Kayıtla İlgili Önemli Notlar  

1. Adaylar kayıt için şahsen başvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz. 

2. Adaylar kesin kayıt için istenen belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır. 

3. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. 

4. Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez.  

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında üniversite tarafından 

gerekli yasal işlemler yapılır. Aday kesin kayıt işlemlerini yapmış olsa dahi sınavla ilgili 

tüm haklarını kaybeder.  

 


