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ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

AMAÇ 

Madde 1: Bu yönerge; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümüne (Resim - İş Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı / Müzik Öğretmenliği Programı) Ön Kayıt ve 

Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alımlarına ilişkin esasları düzenler. 

KAPSAM 

Madde 2: Bu yönerge; Sınavların İlan Edilmesi, Başvuru ve Kabul Şartları, Başvuru, Sınav ve Kesin Kayıt 

Tarihleri, Sınavların Yapılış Şekli ve Aşamaları, Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Düzeltilmesi, İlanı 

ve Sınava İlişkin Kuralları, Kesin Kayıt ve Yürürlük ile ilgili hükümleri kapsar. 

DAYANAK 

Madde 3: Özel Yetenek Sınavları 2547 ayılı Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili esaslarına göre 

yapılmaktadır. 

TANIMLAR 

Madde 4: Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü 

Üniversite Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulu 

Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu 

Fakülte: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dekan: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

Fakülte Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu 

Daire Başkanlığı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

YP: Yerleştirme Puanı 

Sınav Üst Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen 

ve sınavların sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan kurulu 

Sınav Alt Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Ön Kayıt ve Özel Yetenek sınavları ile 

öğrenci alımlarına ilişkin esasları düzenleyen kurulu ifade eder. 

SINAV ÜST KURULU 

Madde 5: Fakülte Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca bir Rektör Yardımcısı 

başkanlığında Fakülte Dekanının da yer aldığı en az üç kişi Sınav Üst Kurulunu oluşturur. Sınav Üst 

Kurulu sınavların sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede Rektör’e karşı sorumludur. 

SINAV ALT KURULU 



Madde 6: Fakülte Yönetim Kurulu, Özel Yetenek Sınav Alt Kurul üyelerini gerekli gördüğü sayıda 

oluşturur. 

Madde 7: Sınav Alt Kurulu, özel yetenek sınavlarının işleyişinden ve yürütülmesinden Sınav Üst 

Kurulu’na karşı sorumludur. 

SINAV ALT KURULUNUN GÖREVLERİ 

 Özel yetenek sınav şeklinin belirlenmesi ve bununla ilgili Sınav Kılavuzu’nun hazırlanması, 

 Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanlarının belirlenmesi, 

 Sınavlarda yapılacak testlerin uygulanması ve işleyişi, 

 Sınav görevlilerinin ve jürilerinin tespit edilmesi, 

 Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi, 

 Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemelerin tespit ve temininin sağlanması, 

 Gerektiğinde çalışma gruplarının oluşturulması ve görevlendirmenin yapılması, 

 Adayların itirazlarının değerlendirilmesi, 

 Sınavların işleyiş ve yürütülmesi ile ilgili her türlü kararın alınması ve uygulanması, 

Gerektiğinde sınavla ilgili değişikliklerin yapılması. 

SINAVLARIN İLAN EDİLMESİ 

Madde 8: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak öğretim programları, kontenjanları, aday olmak için 

gerekli koşulları, ön kayıt ve sınav tarihleri Sınav Alt Kurulunun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu 

kararı ile ilan edilir. 

BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI 

Madde 9: Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzunda belirtilir. 

BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 

Madde 10: Başvuru, sınav ve kesin kayıt tarihleri, Sınav Alt Kurulu tarafından belirlenir ve Fakülte 

Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen tarihlerde yapılır. Başvuru tarihi, kesin kayıt tarihi, sınav yeri vb. 

konular her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir. 

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE AŞAMALARI, SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 

DÜZELTİLMESİ, İLANI VE SINAVA İLİŞKİN KURALLAR 

 

Madde 11: Sınavların yapılış şekli ve aşamaları her yıl güncellenerek Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda 

ayrıntılı olarak belirlenir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, ÖSYM’nin ilgili yıla ait kılavuzunda 

yayınlanan esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (Yerleştirme Puanı) en yüksekten en düşük puana 

doğru sıralandıktan sonra, Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda ayrıntıları belirtilen aday sayısı kadarı asıl, 

asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenir. Sınav sonuçları sınav jürisinin değerlendirmesi ve Sınav 

Üst Kurulu’nun onayından sonra Üniversite web sitesinde ilan edilir. 

Madde 12: Sınav sonuçlarına itirazı olan adaylar sonuçların ilanından sonra Özel Yetenek Sınav 

Kılavuzunda belirtilen süre içerisinde, Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvuruda bulunabilirler. Yanlışlık 

varsa giderilir, yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine yazılı olarak 

bildirilir. İncelemenin sonucu kesindir. 



Madde 13 Sınav sırasında gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine 

başkasını sınava sokan adayların sınavları geçersiz sayılarak durum tutanağa işlenir ve gereğinde bunlar 

hakkında yasal işlem başlatılır. 

KESİN KAYIT 

Madde 14: Özel yetenek sınav sonuçları Sınav Üst Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Daire 

Başkanlığınca ilan edilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kontenjan sayısı kadar asıl adayların, Daire 

Başkanlığı’nca belirlenen yer ve tarihler arasında kayıtları yapılır. Asıl adaylar kayıt yaptırmamaları 

durumunda haklarını kaybederler ve yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri belirlenen 

tarihler arasında Yerleştirme Puan sırasına göre yapılır. Kesin kayıtlarla ilgili detaylar her yıl 

güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 15: Bu yönerge; Senato’nun onayıyla yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 16: Bu yönerge; Dekan tarafından yürütülür. 

Madde 17: Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için ilgili kanun ve genel hükümler uygulanır. 

Geçici Madde 1: Bu yönerge yürürlüğe girinceye kadar bu yönerge kapsamındaki her türlü yetki ve 

sorumluluk Fakülte Yönetim Kuruluna aittir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Değerli Adaylar, 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 

Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programlarına 2019-2020 eğitim-öğretim yılında özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Sınavı uygulama esaslarının açıklandığı bu kılavuz, sınav 

sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız açısından önemlidir. Kılavuzu dikkatlice incelemenizi önerir, özel 

yetenek sınavında başarılar dileriz. 

 

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
           Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Özel Yetenek Sınav Komisyonu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ HAKKINDA 

1994 yılında kurulan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın 

amacı görsel sanatlar eğitimi konusunda lisans eğitimi vererek ilk ve orta öğretim kurumları Resim-İş 

ve Görsel Sanatlar dersleri için öğretmen yetiştirmektir. Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı’ndan mezun olanlar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen, 

üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler. 

Müzik Öğretmenliği Programı’nın amacı müzik eğitimi konusunda lisans eğitimi vererek ilk ve orta 

öğretim kurumları Müzik dersleri için öğretmen yetiştirmektir. Müzik Öğretmenliği Programı’ndan 

mezun olanlar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen, üniversitelerin 

ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler. 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programları Özel Yetenek 

Sınavı’na ilişkin önemli tarihler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler 

Açıklama Tarih Yer 

Özel Yetenek Sınavı 
Online Başvuru 

19-23 Ağustos 2019 
 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
web sayfası 

Resim-İş Öğretmenliği 
Anabilim Dalı Özel Yetenek 
Sınavı 

02 Eylül 2019 Pazartesi 
(Saat 10.00) 
 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Derslikleri 
 

Müzik Öğretmenliği Anabilim 
Dalı Özel Yetenek Sınavı 

3-4 Eylül 2019  
Salı-Çarşamba 
(Başlangıç Saati 09.00) 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Derslikleri 
 

Kazanan Adayların 
Kesin Kayıt Tarihi 
 

Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 

www.agri.edu.tr internet 
adresinde ilan edilecektir. 
 

Yedeklerden Asıl 
Listeye Alınan 
Adayların Kayıt Tarihi 

Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı  

www.agri.edu.tr internet 
adresinde ilan edilecektir. 
 

 

Not: Adaylardan başvuru işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.  

 

 

 

 

 

http://www.agri.edu.tr/
http://www.agri.edu.tr/


KONTENJANLAR 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik 

Öğretmenliği Programların kontenjan dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Anabilim Dalı Kontenjan Toplam 

Resim Öğretmenliği 45 50 

Resim Öğretmenliği Engelli Öğrenci 5 
Müzik Öğretmenliği 36 40 

Müzik Öğretmenliği Engelli Öğrenci 4 

 

Not: Engelli Öğrenci kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjanlar diğer 

kontenjanlara aktarılacaktır. 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvuru Koşulları 

 

BÖLÜMLER TYT Puanı 
Genel Alan/Kol/Bölüm Engelli 

Resim Öğretmenliği 150 150 100 

Müzik Öğretmenliği 150 150 100 
 

Adayların Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği 

Programları Özel Yetenek Sınavlarına başvurabilmeleri için 2019-YKS’ye girmiş olmaları ve Güzel 

Sanatlar Liselerinin resim ve müzik alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylarla diğer adayların 2019-

TYT puanının en az 150.000;  olması gerekmektedir. Engelli adayların YKS puanlarından en az birinin 

100 ve üzerinde olması gerekmektedir. 

Not: 

-Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da başvurabilirler. 

Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru 

yapamazlar. 

-Mezuniyet için Sorumluluk Sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını belgeledikleri takdirde 

başvuru yapabilirler. 

-YKS Sınavı ile herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu 

programlara başvurabilirler. 

Özel Koşullar 

1. Öğretmenlik yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak. 

2. Ses Özelliği: Özel yetenek sınavının yapılacağı programlar, öğretmen yetiştiren programlar olduğu 

için, bu alanlara başvuruda bulunan adaylarda sürekli ve kalıcı ses bozukluğu veya ses kısıklığı 

bulunmamalıdır. 



3. Konuşma Özelliği: Adayın sağlıklı öğrenim görmesini ve öğretmen olarak yetişmesini engelleyici 

konuşma bozuklukları (anlamlı derecede kekemelik, pepelik vb.) bulunmamalıdır. 

4. Bedensel Özellikler: Bedensel sakatlık, görme engeli, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak eksikliği, 

aşırı derecede topallık, çolaklık, kamburluk vb.). Bu gruba giren engelliler için ÖSYS kılavuzunda 

belirtilen hükümler geçerli olacaktır. 

Ön kayıt  
Ön kayıtlar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi internet sayfasından (www.agri.edu.tr) “Güzel Sanatlar 

Eğitimi Özel Yetenek Sınavı” Başvuru linkinden online olarak yapılacaktır.  

Kayıt esnasında adaylardan TC Kimlik No ve diğer nüfus kayıt bilgileri, iletişim bilgileri ve dijital ortama 

aktarılmış vesikalık fotoğraf istenmektedir.  

Vesikalık fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkla tanınmalarını 

sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş, net ve uygun çözünürlükte dijital ortama jpg formatında 

aktarılmış tercihen ICAO standartlarında biyometrik bir fotoğraf olmalıdır.  

Adayların, cepheden olmayan ve yüzlerini kapatabilecek güneş gözlüğü ve benzeri ögelerle birlikte 

çektirilen vesikalık fotoğrafları veya başka bir fotoğraftan kesme ve kopyalama yapılarak türetilen 

fotoğrafları kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurularda, başvurunuzun doğrudan iptal 

edilebileceğini veya sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çekildiği takdirde salon 

başkanının sizi sınava almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini lütfen göz önünde 

bulundurunuz. 

ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri 

https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/mevzuat/mevzuat/talimat-aciklayici-yazilar/E-

Vatandaslik%20Sistemi%20Biyometrik%20Fotograf%20Islemleri.pdf adresinden öğrenebilirsiniz. 

Ön kayıtlar için, internet sayfası 19-20-21-22-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında açıktır. Kayıtlar 23 

Ağustos 2019 günü saat 23:59’da kapanacaktır. 

23 Ağustos 2019 günü saat 23:59’dan sonra internet üzerinden veya başka bir yöntemle başvuru 

yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar, internet hattınızın kesik olması vb. 

nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için, başvurunuzu son gün ve saati 

beklemeden yapınız. Yukarıdaki mazeretler veya benzerleri ileri sürülerek süre uzatımı istenemez. 

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. 

Sınav giriş kartı 

Ön kaydını Üniversitemiz Web sayfasından yapan adayların, SINAVLARA GİREBİLMEK İÇİN, (TC Kimlik 

No, Aday No, Ad, Soy Ad ve YKS ile AOBP bilgilerini içeren ve ön kayıt koşullarında tarif edilen vesikalık 

fotoğraf özelliklerinde) fotoğraflı “Güzel Sanatlar Eğitimi Resim/müzik Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı” 

çıktılarını almaları gerekmektedir. 

Sınav Giriş Kartı olmayan adaylar, sınavlara alınmayacaktır. 

Sınavda Gereken Belge ve Malzemeler 

Adaylar sınava gelirken aşağıdaki belge ve malzemeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar, aksi 

takdirde sınava alınmayacaklardır. 



-T.C. Nüfus Cüzdanı veya Pasaport (Öğrenci Kimliği, Ehliyet, Kurum Kimliği vb. kimlik belgeleri kesinlikle 

kabul edilmeyecektir). 

-Online ön kayıt başvurusunda alınan 2019 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi, 

-Kurşunkalem, tükenmez kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç veya kâğıt mandalı, en az 35x50 cm 

ebadında, 3 mm kalınlığında mukavva veya duralit resim altlığı. 

-1 adet vesikalık fotoğraf. Bu vesikalık fotoğraf adayın başvuru işlemleri sırasında kullandığı 

fotoğraflarla aynı olmak zorundadır. Fotoğraflar sınav sonunda sınav görevlileri tarafından giriş 

belgeleri ile birlikte alınacaktır. 

Sınav Görevlilerinin adayların kimliğinde şüphe etmesine sebep olacak etkenlerin ortadan 

kaldırılması adayın kendi avantajına olacaktır. Bir başkasının yerine sınava girmeye çalışan, sınavın 

usul ve esaslarına uymayan kişiler sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilecek ve hakkında 

yasal işlem yapılacaktır. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ 

-Özel Yetenek Sınavı, 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ” başlıklı bölümdeki 

kıstaslara göre yapılacaktır. 

-2018 TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş 

olan adayların Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları (AOBP) ile ilgili katsayıları yarı yarıya 

düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretim Fakültelerinin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. 

-Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Yürütme 

Kurulu’nun 18.04.2000 tarih ve 2000.23.1181 no’lu kararı uyarınca, Orta Öğretim Başarı Puanı ve YKS 

puanları ağırlıklı olarak özel yetenek sınavı puanlarına dahil edilir. 

-ÖSYM’nin 2000 yılı Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci alımı ile ilgili temel 

ilke ve kuralları bu sınav için de geçerlidir. Bu dönem içerisinde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacak olan 

değişiklikler aynen uygulanır. 

-Özel Yetenek Sınavı ve Değerlendirme işlemleri, 2019 ÖSYS Kılavuzundaki ilgili hükümler uyarınca Ağrı 

İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre; Eğitim 

Fakültesi Yönetim Kurulunca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılacak ve Eğitim 

Fakültesi Dekanlığı’nca yürütülecektir. 

-Asıl ve yedek aday listeleri, Sınav Üst Kurulunun onayından sonra ilan edilir. Sınav sonuçlarına ilişkin 

itirazlar, bu kılavuzdaki Özel Yetenek Sınav Yönergesi Madde 12’de belirtilen esaslara göre 

gerçekleştirilecektir. 

-İtirazlar; asıl ve yedek aday listelerin ilan edildiği günü takip eden ilk mesai gününde saat 16.00’a kadar 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin Vakıfbank Ağrı Merkez Şubesi nezdindeki TR 

5600 0150 0158 0072 9971 8414 No’lu hesaba 250 TL yatırdıktan sonra (Banka dekontuna “Resim-İş 

Eğitimi Öğretmenliği veya Müzik Öğretmenliği sınavı sonuç itiraz ücreti” ibaresi yazılacak) Eğitim 

Fakültesi Dekanlığına banka dekontu ve dilekçeyle şahsen yapılacaktır. İtirazı haklı olan adayların parası 

iade edilir. İtirazı geçersiz olan adayın parası iade edilmez. 

-Sınav Kılavuzunda belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav 

programında, tarihinde, sınav yerinde ve yönteminde değişiklik yapmaya Sınav Üst Kurulu yetkilidir. 



-Adayın eksik veya yanlış belge ve bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak, geriye dönük 

elde ettiği tüm hakları iptal edilecektir. 

-Başvuru yapan aday, Özel Yetenek Sınav Kılavuzundaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. 

 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAV UYGULAMALARI 

Sınavlar, Eğitim Fakültesi Dekanlığınca önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde yapılır. İlan edilen 

sınav saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Üst Komisyonu 

kararıyla geciktirilebilir. Bu durumda geçen zaman sınav süresine eklenir. Adaylar belirtilen salonlarda 

ve belirtilen saatte sınava girmek zorundadırlar. 

Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, 02 Eylül 2019 tarihinde, Pazartesi günü saat 

10.00’da Eğitim Fakültesi’nde yapılacaktır (Adres: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Merkez Kampüsü, Erzurum yolu 4. Km – AĞRI). 

 

-Adayların, sınav başlama saatinden en az 60 dakika önce, yanlarında getirmeleri gerekli belge ve 

malzemelerle birlikte sınavın yapılacağı binanın önünde hazır bulunmaları gereklidir. 

-Adayların hangi salonlarda sınava gireceği, sınav saatinden bir müddet önce, Eğitim Fakültesi Duyuru 

Panolarında ilan edilecektir. 

-Adaylar sınav salonlarına kimlik kontrolleri yapılarak alınırlar. Salon Sınav Listesinde verilmiş olan sıra 

numarasına göre yerlerine otururlar ve yoklama listesine imzalarını atarak sınava hazır halde beklerler. 

Adaylar salonda oturacakları yeri değiştiremezler. 

-Sınav sırasında uyulması gereken kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılacaktır. Bu kurallara 

uymayanlar, sınavın disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların sınavları iptal 

edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

-Adaylara çalışmalarını yapmak üzere resim kâğıdı sınav görevlilerince dağıtılacaktır. Adayların, sınav 

başlamadan önce, sınav kâğıtlarının sağ üst köşesindeki etiket kısmında yer alan bilgileri (Aday No, Adı, 

Soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri) tükenmez kalemle yazıp imzalamaları gerekmektedir. 

Etiket köşesi sınav bitimine kadar açık kalır ve sınav sona erdiğinde salon görevlileri tarafından son 

kimlik kontrolü yapılarak işaretli yerinden isimleri görünmeyecek şekilde katlanarak yapıştırılır ve kapalı 

zarf içerisinde sınav jürisine teslim edilir. 

-Sınav salonuna cep telefonu, çağrı cihazı vb. ile girilmeyecektir. 

 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL BİLGİLER 

Sınav, “İmgesel Tasarım Çalışması” adı altında tek aşamalı olarak yapılacaktır. İmgesel Tasarım 

Çalışması için adaylara bir resim kâğıt verilecektir. Adaylar kendilerinden istenilen konuyu, 90 dakikalık 

bir zaman diliminde resim kâğıdına çizeceklerdir. 

 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYULACAK 

KURALLAR 

-Adaylar sınava gelirken yanlarında, 2019 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesini ve T.C. Nüfus cüzdanını 

veya Pasaportunu (Öğrenci Kimliği, Ehliyet, Kurum Kimliği vb. kimlik belgeleri kesinlikle kabul 



edilmeyecektir) bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri bulundurmayan 

adaylar sınava alınmayacaktır. 

-Adaylar yoklama listesinde kendilerine verilen sıra numarasına göre oturmak zorundadır. Adayların 

farklı bir yerde oturması kesinlikle yasaktır. 

-Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde, sınavın başlangıcına 

yetişememiş adayların mazereti her ne olursa olsun sınava alınmayacaklardır. Sınav tek oturumda 

yapılacaktır. 

-Sınavın başlangıcından sonra 60 dakika dolmadan adayların salondan dışarı çıkmalarına izin 

verilmeyecektir. Sınav salonunu her ne sebeple olursa olsun terk eden adaylar tekrar sınava 

alınmayacaktır. 

-Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacak. 

-Sınav tek oturumda yapılacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle 

yasaktır. Sınav esnasında salondan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan aday, tekrar sınav salonuna 

alınmayacaktır. 

-Sınav başladığında, adaylar kendilerine verilecek olan resim sınav kâğıtlarının sağ üst köşesinde yer 

alan kimlik bilgilerini tükenmez kalemle doldurup imzalanmak zorundadır. Sınav görevlileri, sınav 

esnasında adayların sınav kâğıtlarında yazılı kimlik bilgilerini Özel Yetenek Sınav giriş kartı bilgileriyle 

karşılaştırıp üzerlerini kapatarak yapıştıracaklardır. 

-Çizim yapmak için sınav kâğıtlarının mühürlü olan ön yüzü kullanılacaktır. Kâğıdın arka yüzüne 

kesinlikle çizim yapılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne yapılan çizimler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

-Adaylar sınav kâğıtlarının tahrip olmaması için özen göstermelidir. Sınav kâğıdının yırtılması veya 

deforme olması halinde yeni bir kâğıt verilmeyecektir. 

-Cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kayıt cihazı, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlarla sınava girmek 

kesinlikle yasaktır. Bu tür malzemeleri yanında getiren adayların sınavları geçeriz sayılacak ve iptal 

edilecektir. 

-Adayların sınav esnasında birbirleriyle konuşması, birbirlerinin çizimleri hakkında yorum yapması, 

malzeme alış verişinde bulunması kesinlikle yasaktır. 

-Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Özel yetenek sınavı 

süresince, sınav düzenini bozacak davranışları sergileyenlerin, kurallara aykırı davranışta bulunanların 

ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

-Sınav işleyişine ve üniversitemiz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. 

 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖZEL 

YETENEK SINAV PUANININ (ÖSYP) HESAPLANMASI 

Adayların yaptıkları çalışmalar, jüri üyeleri tarafından bağımsız olarak gözlem, kompozisyon, özgünlük, 

algılama, yorumlama, yaratıcılık vb. nitelikler göz önüne alınarak 100 üzerinden değerlendirilecek ve 

adayların İmgesel Tasarım Çalışmamasından aldıkları puanlar Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP) 

oluşturacaktır. Jüri tarafından tespit edilen not, kimlik kısmı kapalı olan sınav kâğıdının üzerine 



mürekkepli kalemle yazılır. Daha sonra sınav kâğıtlarındaki kimlik bilgilerinin kapalı olduğu köşeler 

açılarak verilen notlar bilgisayara işlenir. Sonuçlar sınav jürisi tarafından Dekanlığa bildirilir, Dekanlık 

tarafından ilan edilir. 

Engelli adayların YKS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül 

kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilecektir. 

NOT: İmgesel Tasarım çalışmasında toplam 50 (Elli) ve üzeri puan alan adaylar değerlendirme 

listesine alınacaktır. Toplamda 50 (Elli) ve üzeri puan alamayan adaylar sınavı kaybetmiş 

sayılacaklar ve genel sıralamaya dâhil edilmeyecekledir. 

 

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI YERLEŞTİRME PUANIN (YP) 

HESAPLANMASI 

Yerleştirmeye esas olan puanlar 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda belirtilen “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi” 

maddesinde açıklandığı gibi yapılacaktır. Yapılan bu hesaplamalardan sonra adaylar Yerleştirme 

Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday 

sınavı kazanmış olacaktır. 

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asıl aday listesinde olup da süresi 

içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Özel 

yetenek sınav sonuçları, www.agri.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Kesinlikle telefonla bilgi 

verilmeyecektir. 

Önemli Not: Yedek aday sayısı 50 puan barajını geçen adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 

sıralanır. Yeterli sayıda 50 puan barajını geçemeyen aday olması durumunda mevcut sayı dikkate 

alınır.  

 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYULACAK KURALLAR 

-Sınavlar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binasında, Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü’nde yapılacaktır. 

-Başvuru sırasında alınacak olan “2019 Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” olmayan adayın mazereti ne 

olursa olsun sınava kabul edilmeyecektir. Bu belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilmeyecektir. 

-Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı 3-4 Eylül 2019 tarihinde tek aşamalı olarak yapılacak 

ve sınav saat 09.00’da başlayacaktır. Adaylar, sınav saatinden bir saat önce sınav yerinde hazır 

bulunacak ve saat 09.00’dan itibaren görevliler eşliğinde sınav salon girişinde ilan edilen listelerdeki 

aday sıra numarasına göre alınacaklardır. İsmi okunduğu halde sınav yerinde bulunmayan adaylar 

listenin en sonuna kalacaklardır. En sonunda tekrar ismi okunduğu halde sınav yerinde olmayan adaylar 

sınava girme haklarını yitireceklerdir. Sınav salonunun önünde bulunan son adayın sınava alınmasından 

sonra sınav bitirilmiş olacaktır. Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar, mazeretleri her ne olursa olsun, 

sınava alınmayacaklardır.  

-Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulu'nun onayı ile aday sayısına göre sınav tarihi ve saatlerinde uygun 

görülen değişiklikleri yapabilir. 



-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. 

-Sınav salonuna görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı, ses kayıt ve kamera cihazı vb. ile 

girilmeyecektir. 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ  
Adayların, sınava gelirken beraberlerinde notalarını ve enstrümanlarını getirmeleri gerekmektedir. 

 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SINAVININ YAPILMASI 

Müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavı tek aşamadan oluşmaktadır. Sınavda adaylardan, 

müziksel işitme-yineleme, müziksel çalma ve müziksel söyleme becerilerini sergilemeleri istenecektir. 

Adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar ve sınavları sözlü-uygulamalı olarak, ön şart özellikleri dikkate 

alınarak yapılacaktır. Daha sonra müzikal özellikleri değerlendirilecektir. Ön şart özellikleri yönünden 

yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez, değerlendirilmiş olsa bile dikkate 

alınmaz. 

Ön şart özellikler 

a. Ses Özelliği: Adayın, sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır. 

b. Konuşma Özelliği: Adayın, Müzik Öğretmenliği Programı’nda sağlıklı öğrenim görmesini ve müzik 

öğretmeni olarak yetişmesini engelleyici konuşma kusurları (anlamlı derecede kekemelik, pepelik vb.) 

bulunmamalıdır. 

c. Bedensel Özellikler: Adayda, sağırlık veya ağır işitme bozukluğu, bölümde öğretimi yapılan çalgıları 

çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi önleyici bedensel engel, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak 

eksikliği, aşırı derecede topallık, çolaklık, kamburluk vb.) Bu gruptaki engellilerin durumu jüri tarafından 

değerlendirilecektir. 

Ön şart özellikler bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Öğretmenliği Programı’na alınmazlar. 

Ön Şart Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve 

incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması veya yinelemesi 

istenir. “Ön Şart Özellikler” başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip 

olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; “değerlendirme” aşamasından 

önce sınav jürisi tarafından topluca gözden geçirilerek karara bağlanır. Bunun için adaylardan, 

gerektiğinde gözlemden geçirilmek üzere, Müzik Yetenek Sınavı’nın bitimine kadar sınav yerinde hazır 

bulunmaları istenir. 

Kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye kaydını yaptıranlardan, “Ön Şart Özellikler“ başlığı altında yer alan 

özelliklerden birine sahip olduğu hâlde, bunu çeşitli yollarla gizleyerek belirlenmesini engelleyenlerin 

bu durumları anlaşıldığında; kayıtları, Sınav Jürisi ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanacak 

bir tutanakla silinir. 

Müziksel işitme-yineleme ve müzikal özellikler 

Sınavda adaylardan; “Müziksel İşitme-Yineleme”, “Müziksel Söyleme” ve “Müziksel Çalma” becerilerini 

sergilemeleri istenir. 



I-Müziksel İşitme-Yineleme Sınavı 

Müzik Öğretmenliği Programı sınavında aşağıdaki boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir. 

a.İki Ses İşitme: 4 adet iki ses. 

b.Üç Ses İşitme: 2 adet üç ses. 

c.Dört Ses İşitme: 2 adet dört ses. 

d.Ezgi İşitme: İkişer motiften. 4 (dört) ölçüden oluşan tonal ve makamsal 2 (iki) ezgi. 

e.Ritim İşitme: 4 (dört) ölçüden oluşan 1 (bir) ritim cümlesi. 

Bu kriterler 40 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 II- Müziksel Söyleme/okuma Sınavı 

Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel söyleme sınavında 

tüm adaylar İstiklâl Marşı’nı doğru ve temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyeceklerdir. Sınav 

için hazırlanacak ikinci eserin sözleri Türkçe olmak kaydı ile adaylar tarafından seçilecektir. Bu sınavda 

adayların, ses özellikleri ile belirlenen eserler çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri 

ölçülecektir. 

Adayların bu sınavda Müziksel Söyleme becerileri puanlanırken “Müziksel Duyarlılık ve Müziksel 

Söyleme”, “Sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği”, “Doğru ve temiz söyleme”, “Konuşmada anlaşılırlık”, 

kriterleri dikkate alınıp, bu kriterler 20 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 III- Müziksel Çalma Sınavı 

Müziksel çalma sınavında adaylar, kendilerinin hazırlamış oldukları bir parçayı çalacaklardır. Sınava 

girmeden önce sınavda çalacakları piyano, kontrbas vb. taşınması zor olanların dışındaki çalgıları 

beraberlerinde getireceklerdir. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilecektir. Vurmalı ve 

programlanabilir sazlarla sınava girilemeyecektir. 

Adayların bu sınavda Müziksel Çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri puanlanırken şu kriterler 

dikkate alınacaktır. “Doğru ve temiz çalma” , “Teknik düzey”, “Müziksel yorum”, “Eserin düzeyi” 

”kriterleri dikkate alınıp, bu kriterler 40 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

NOT: Yukarıda adı geçen sınavlarda toplam 50 (Elli) ve üzeri puan alan adaylar değerlendirme 

listesine alınacaktır. Toplamda 50 (Elli) ve üzeri puan alamayan adaylar sınavı kaybetmiş 

sayılacaklar ve genel sıralamaya dâhil edilmeyecekledir. 

 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP) DAĞILIMI 

Müziksel İşitme-Yineleme, Müziksel Söyleme, Müziksel Çalma 

Sınavında Ölçülecek Boyutlar ve Puanlar 

 

İki Ses 
İşitme 

Üç Ses 
İşitme 
 

Dört Ses 
İşitme 
 

Ezgi 
İşitme 
 

Ritim 
İşitme 
 

Müziksel 
Söyleme 
 

Müziksel 
Çalma 
 

Toplam 
Puan 
 

4x2=8 2x2=4 2x2=4 10x2=20 4x1=4 20 40 100 

 



 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YERLEŞTİRME PUANIN (YP) HESAPLANMASI  

Yerleştirmeye esas olan puanlar 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda belirtilen “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi” 

maddesinde açıklandığı gibi yapılacaktır. Yapılan bu hesaplamalardan sonra adaylar Yerleştirme 

Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday 

sınavı kazanmış olacaktır. 

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asıl aday listesinde olup da süresi 

içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Özel 

yetenek sınav sonuçları, www.agri.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Kesinlikle telefonla bilgi 

verilmeyecektir. 

Not: Yedek aday sayısı 50 puan barajını geçen adaylar arasından puan üstünlüğüne göre sıralanır. 

Yeterli sayıda 50 puan barajını geçemeyen aday olması durumunda mevcut sayı dikkate alınır.  

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Kesin kayıtlar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilecek süreler 

içinde ve kesin kayıt için gerekli belgelerle yapılır. Eksik belgeyle kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt 

yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler. Asıl listedeki adaylardan duyurulan süre içerisinde kesin kayıt 

yaptırmamış olanların sayısı kadar yedek liste açılır. Yedek listede olup bir gün içinde kayıt 

yaptırmayanların sayısı kadar ikinci yedek liste açılır ve bu da bir gün süre ile geçerliliğini sürdürür. Her 

liste açılışındaki süre bir gündür; bu süre, kontenjan doluncaya kadar devam eder. Duyurulan süre 

içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar için herhangi bir özel hak verilmez. 

Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak 

olan kayıtlarda durumlarını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından bizzat 

takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir. 


