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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
MADDE 1 –
(1) Bu yönergenin amacı, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı için 30 öğrenci almak üzere yapılacak sınavda
uygulanacak işlem ve yöntemleri tespit etmektir.
(2) Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı’na özel yetenek sınavı ile öğrenci alımına ait işlemler bu yönerge
hükümlerine göre yürütülür.
(3) Bu yönerge, özel yetenek sınavının şekli, uygulama aşamaları, değerlendirilmesi,
sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri
kapsar.
MADDE 2 –
(1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve ilgili mevzuata dayanılarak
hazırlanmıştır.
MADDE 3 –
(1) Bu yönergede geçen;
a) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,
b) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Puanı-Standart Puanını,
c) YP: Yerleştirme Puanını,
d) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavlarını,
e) TYT: Temel Yeterlik Testi Puan Türünü ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ VE BAŞVURU ŞARTLARI
MADDE 4 –
(1) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınavı ön kayıt
işlemleri, 24 Ağustos 2020 Pazartesi gününden 28 Ağustos 2020 Cuma günü mesai
bitimine kadar, http://egitimoys.kastamonu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Ön kayıt
başvuruları sadece online olarak gerçekleştirilecektir, şahsen veya posta yolu ile yapılacak
ön kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.
(2) Adayların, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınavlarına başvuru yapabilmeleri
için 2020-YKS’nin TYT puan türünde en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) Bununla
birlikte adayın lehine olmak üzere başvuruda başarı sırası belirlenirken Y-TYT puanının
“Ek Puanlı Başarı Sırası” dışındaki sıralama kullanılır. Engelli adaylar da (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’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları ve durumlarını “Engelli Sağlık
Kurulu Raporu” ile belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvuru yapabilirler.
(3) 2019-TYT puanı kullanarak başvuru yapmak isteyen adaylar Dönüştürülmüş Puanlarının
kullanılması için 2020-YKS’ye başvuru yapmış ancak sınavın hiçbir oturumuna girmemiş
olması gerekmektedir.
(4) 2019-TYT puanı en az 200 olan adaylar da Müzik Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek
sınavına

başvuru

yapabilirler.

Ancak

bu

adayların

Dönüştürülmüş

Puanlarını

kullanabilmeleri için 2020-YKS’ye başvuru yapmış ve sınavın hiçbir oturumuna girmemiş
olmaları gerekmektedir.
(5) Ön kayıt başvurusu ve sınav işlemleri için adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ
MADDE 5 –
(1) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na Özel Yetenek Sınavı’yla
2

alınacak öğrencilerin sınavları, Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü’nde yer alan
Ahmed Yesevi Konferans Salonu’nda yapılacaktır. (https://goo.gl/maps/T1zUHxVqqnk).
Özel yetenek sınavı süreciyle ilgili önemli tarih ve açıklamalar aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

İşlem Türü

Tarih ve Açıklamalar

Online Ön Kayıt Tarihleri

24-28 Ağustos 2020

Online Ön Kayıt Başvuru Adresi

https://egitimoys.kastamonu.edu.tr/

Adayların Sınava Gireceği
Tarihlerin İlanı

28 Ağustos 2020
1-2-3 Eylül 2020 Salı-Çarşamba-Perşembe

Sınav Tarihi ve Saati

Saat: 09.00

Sınavın Yapılacağı Yer

Kastamonu Üniversitesi, Kuzeykent Kampüsü,
Ahmed Yesevi Konferans Salonu
(https://goo.gl/maps/T1zUHxVqqnk)

Sınav Sonuçlarının İlanı

09 Eylül 2020

Kesin Kayıt Tarihi

14-15 Eylül 2020

Boş Kalan Kontenjanların İlanı

16 Eylül 2020

Yedek Kayıt Tarihi

17-18 Eylül 2020

İletişim

0366 280 3302-03-04-05

/

0366 280 3342

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SINAV ÖNCESİ İŞLEMLER
MADDE 6 –
(1) Online başvuru sonrasında 28 Ağustos 2020 Cuma günü https://egitim.kastamonu.edu.tr/
adresinden adayların aday numarasına göre sınava girecekleri gün açıklanacaktır.
(2) Sınava girecekleri gün belli olduktan sonra adaylar sınavın olacağı gün Kastamonu
Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü’nde yer alan Ahmed Yesevi Konferans Salonu’na şahsen
gelerek görevlilere aşağıda listelenen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:
a) Online başvuru sonrasında adayın alacağı “Aday Başvuru Formu”
b) Resimli nüfus cüzdanı
c) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
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d) TYT sınav sonuç belgesi
e) Lise Diplomasının veya Mezuniyet Belgesi’nin aslı veya onaylı önlü-arkalı
fotokopisi
f) Engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”
(3) Belgelerinin kontrolü sonrasında “Sınava Giriş Belgesi” edinen aday özel yetenek sınavına
girme hakkı kazanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SINAV KURULU
MADDE 7 –
(1) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavları’nda
aşağıdaki kurul ve alt kurullar görev alır:
(a) Sınav Kurulu: Başkanlığı Fakülte Dekanı tarafından yürütülen bu kurul sınavın
hazırlık, yürütme ve değerlendirme aşamalarını gerçekleştirir. Bu kurul Sınav
Koordinasyon ve Denetleme Kurulu, Sınav Hazırlık ve Yürütme Kurulu ve Sınav
Değerlendirme Kurulu olmak üzere 3 (üç) alt kuruldan oluşur.
(b) Sınav Koordinasyon ve Denetleme Kurulu: Fakülte öğretim üyeleri arasından
önerilen en az 3 (üç) üyeden oluşur. Bu kurul sınavla ilgili genel koordinasyon ve
denetleme işlemlerini gerçekleştirir.
(c) Sınav Hazırlık ve Yürütme Kurulu: Öncelikle ilgili anabilim dalı öğretim
elemanlarından olmak üzere fakülte öğretim elemanları ve idari personelinden
oluşur. Sınav Hazırlık ve Yürütme Kurulu, sınavların yapılacağı salonları, aday ve
gözetmen dağılımlarını hazırlar, sınavın sağlıklı yürütülmesini sağlar ve sınav
sonuçlarını ilan eder.
(d) Sınav Değerlendirme Kurulu: Öncelikle ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden,
ihtiyaç olması halinde ise başka üniversitelerin ilgili anabilim dallarında görevli en
az 3 (üç) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Sınav Değerlendirme Kurulu, sınav
içeriğini sınav günü sabahı hazırlar ve Sınav Hazırlık ve Yürütme Kuruluna teslim
eder. Sınav sonrasında kurul adayların puanlama işlemlerini yaparak gerekli kayıtları
gerçekleştirir.
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(2) Sınav Kurulu ve alt kurulları Bölüm Başkanı’nın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun
onayı ile oluşturulur.
(3) Sınav Kurulu ve alt kurulları, Özel Yetenek Sınavları’nın başlangıcından sınavların
tamamlanıp ilan edilmesine kadar görev yapar. Sınavlarla ilgili tüm organizasyonu sevk ve
idare eder. Sınavların sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

ALTINCI BÖLÜM
ÖZEL YETENEK SINAVI-DEĞERLENDİRME-YERLEŞTİRME
MADDE 8 –
(1) Özel Yetenek Sınavı eleme ve seçme niteliğinde olup tek aşamada dört basamaktan
oluşmaktadır. Sınavın biçimi ve süresi Sınav Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.
Sınava başlamadan önce, salon görevlileri tarafından adayların kimlik kontrolleri yapılarak
adaylar sınav salonuna alınır. (Sınava başvuru sayısına ve sınav hazırlığına göre sınav
saatlerinin değişmesi sınav yürütme kurulunun inisiyatifindedir.)
(2) Adayların MADDE 6’da Belirtilenler Dışında Sınavda Yanında Bulundurması
Gerekenler:
(a) Kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş
(b) Piyano dışındaki her türlü çalgı, nota vb. araç gereç
(3) Bu kısımda Müzik Eğitimi Özel Yetenek Sınavı’nda ölçülecek basamaklar ve boyutlar
açıklanmaktadır:
(a) Özel Yetenek Sınavı, tek aşamada dört basamaktan oluşmaktadır. Bunlar;
 Müziksel dikte sınavı
 Müziksel işitme sınavı
 Müziksel söyleme sınavı
 Müziksel çalma sınavıdır.
Tablo 1. Müzik Eğitimi Özel Yetenek Sınavı’nda Ölçülecek Basamaklar ve Yüzdeleri
Müziksel Dikte
Sınavı

Müziksel İşitme
Sınavı (Yineleme)

Müziksel Söyleme
Sınavı

Müziksel Çalma
Sınavı

Toplam

%20

%40

%20

%20

%100
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Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Müzik Eğitimi Özel Yetenek Sınavı’nda
ölçülecek basamaklara ilişkin puanların dağılımı; Müziksel dikte sınavı (20 puan), Müziksel
işitme sınavı (40 puan), Müziksel söyleme sınavı (20 puan), Müziksel çalma sınavı (20 puan)
biçimindedir. Adayların dört alt basamaktan ayrı ayrı aldıkları puanların aritmetik ortalaması,
adayların ÖYSP puanını (özel yetenek sınav puanı) temsil etmektedir. Sınav tek aşamalı olarak
yapılacaktır. Adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar, sınavlar sözlü ve uygulamalı olarak
yapılacaktır. Bu sınavda aşağıdaki basamaklar ve alt boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir.
(b) Müzik Özel Yetenek Sınavı’nda ölçülecek basamaklar ve boyutların kapsadığı
ölçütler şu şekildedir:
 Müziksel Dikte Sınavı: Bu basamakta adaylar grup olarak sınava alınacaklar ve
sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.
Tonal Dikte: İki cümleden oluşan 8 ölçü (göze) tonal ezgi diktesi.
Tablo 2. Müziksel Dikte Sınavının Puanlaması
Tonal Dikte

Toplam

8 ölçü (göze) x 2,5=20

20

 Müziksel İşitme Sınavı: Bu basamakta adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar
ve sınavlar sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu sınavda aşağıdaki alt
boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir.
İki Ses İşitme: İki adet iki ses yineleme
Üç Ses İşitme: İki adet üç ses yineleme
Dört Ses İşitme: Üç adet dört ses yineleme
Ezgi İşitme: İkişer motiften oluşan 4 ölçü (göze), bir adet tonal, bir adet modal
olmak üzere iki ezgi cümlesi yineleme
Ritim İşitme: İkişer motiften oluşan 4 ölçü (göze) iki ritim cümlesi yineleme
Tablo 3. Müziksel İşitme Sınavının Puanlanması
MÜZİKSEL İŞİTME SINAVI (YİNELEME)
İki Ses İşitme

Üç Ses İşitme

Dört Ses İşitme

Ritim İşitme

Ezgi İşitme

Toplam

2 adet x 1=2

3 adet x 2=6

3 adet x 4=12

2 adet x 5=10

2 adet x 5=10

40

 Müziksel Söyleme Sınavı: Bu sınavda adayların, ses özellikleri ile belirlenen
eserler çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülecektir. Müziksel
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Söyleme Sınavında tüm adaylar ilk olarak İstiklal Marşı'nı doğru, temiz bir sesle ve
anlaşılır bir Türkçe ile söyleyeceklerdir. Adaylar İstiklal Marşı dışında, Türk Halk
Müziği, Türk Sanat Müziği ya da Eğitim Müziği dağarından olmak üzere bir eser
daha seslendireceklerdir. Bu eser adaylar tarafından belirlenecektir. Adayların bu
sınavda göstereceği başarının ölçülmesinde; seslerinin özelliklerine ilişkin, sağlıklı
sese sahip olma, sesin tınısı ve gürlüğü, konuşma ve yorumlama olmak üzere üç
ölçüt dikkate alınacaktır.
Sağlıklı Sese Sahip Olma: Seste kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz
özelliklerin bulunmaması.
Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği: Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına,
güzel bir ses rengine sahip olunması.
Konuşma ve Yorumlama: Konuşma, sınav esnasında gerçekleşecek mülakat
yoluyla adayda konuşma bozukluğu bulunup bulunmadığının belirlenmesi.
Yorumlama, şarkının doğru ritimlerde ve temiz seslerle söylenmesi, şarkıda sesin
duyarlı ve etkili kullanılması.
Tablo 4. Müziksel Söyleme Sınavının Puanlanması
MÜZİKSEL SÖYLEME SINAVI
Sağlıklı Sese Sahip
Olma

Sesin Tınısı, Gürlüğü
ve Genişliği

Konuşma ve Eseri
Yorumlama

Toplam

5

5

10

20

 Müziksel Çalma Sınavı: Bu sınavda adayın müziksel çalma becerileri ölçülür.
Adaylar çalgılarının niteliğine göre kendilerinin belirleyip hazırlamış oldukları bir
eseri seslendireceklerdir. Sınavda aday öğrenciler piyano dışında kullanacakları
çalgıları

kendileri

temin

edeceklerdir.

Müziksel

Çalma

Sınavının

değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacak olup puanlama
Tablo 5’te görülmektedir.
Doğru ve Temiz Çalma: İcra sırasında çalgıdan doğru ve temiz ses elde edilmesi,
entonasyon ve zamanlama becerileri değerlendirilecektir.
Teknik

Düzey:

İcradaki

teknik

becerilerin

düzeyi

ve

uygulanması

değerlendirilecektir.
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Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı, etkili ses elde edilmesi ve eserin müzikal
çalınması değerlendirilecektir.
Eserin

Düzeyi:

Adayın

çalacağı

eserin

düzeyi

ve

güçlük

derecesi

değerlendirilecektir.
Tablo 5. Müziksel Çalma Sınavının Puanlanması
MÜZİKSEL ÇALMA SINAVI
Doğru ve Temiz
Çalma

Teknik Düzey

Müziksel Yorum

Eserin Düzeyi

Toplam

5

5

5

5

20

(4) ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) 50 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve
değerlendirmeye alınmaz.
(5) Yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanması Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı tarafından, ÖSYM 2020 kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
(a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
(b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
(c) 2020-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
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öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim
kurumuna 30.03.2012 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 )
(7) 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya
düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar (30) aday sınavı kazanmış olacaktır.
(8) Engelli adayların sınavlarının değerlendirilmesi TYT puanları değerlendirmeye katılmadan
(kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav
sonucuna göre yapılır.
(9) Adaylar YP'lerine göre en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır. Yapılan sıralama ile
belirtilen kontenjan sayısı kadar asil ve kontenjan sayısı kadar da yedek aday listesi
düzenlenir.
(10) Sınav sonuç listelerinde sonuncu adayla aynı notu alan aday varsa, öncelik ÖYSP'si
yüksek olan adaya verilir. Puan eşitliğinin devamı halinde; adayların TYT puanlarının
yüksekliğine bakılır.
(11) Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanması aşamasında, adayların TYT’den aldıkları ham
puanların hangisi en yüksek ise, o puan adayın TYT puanı olarak işlem görecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM
SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KAYIT İŞLEMLERİ
MADDE 9 –
(1) Sınav kurulunun kesinleştirdiği asil ve yedek listeler Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı
ile

belirtilen

tarihlerde

egitim.kastamonu.edu.tr

ve

http://www.kastamonu.edu.tr

sayfalarında ilan edilir. Adaylara şahsen bir duyuru yapılmaz.
(2) Sınav sonuç listeleri 30 asil ve 30 yedek aday olarak ilan edilecektir.
(3) Kesin kayıtlar 14-15 Eylül 2020 tarihlerinde mesai saatleri içinde şahsen yapılacaktır.
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(4) Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri
(başvuru evraklarının asılları) eksiksiz olarak Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna
teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırır. Söz konusu süre içinde kayıtlarını yaptırmayan
veya gerekli belgeleri Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim etmeyen adayların
kesin kayıt hakları sona erer. Son gün saat 17.30’dan sonra gelen adayların başvuruları
kesinlikle kabul edilmez. Bu durumdaki adaylar hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez ve
onların yerine yedeklerin kaydı yapılır.
(5) Kesin kayıt tarihlerinde gelmeyen veya kesin kayıt yaptırmayan asil adaylardan boş kalan
kontenjanlar yedek adaylar arasından tamamlanacak ve yedek adaylar için 16 Eylül 2020
tarihinde egitim.kastamonu.edu.tr sayfasından duyuru yapılacaktır. Yedek adaylar 17-18
Eylül 2020 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
(6) Kontenjan dolmadığı takdirde, 18 Eylül 2020 tarihi saat 17.45’te yerleştirme puanı sırasına
göre İSİM ÇAĞIRMA YÖNTEMİ ile yerleştirme yapılır. Bu işlem ilgili fakültenin
öğrenci işleri bürosunda (Eğitim Fakültesi Kampüsünde) gerçekleştirilir. Her bir yedek
adayın ismi okunduktan sonra ismi okunan aday için iki dakika beklenir. Adayın bu süre
zarfında hazır bulunmadığı anlaşılınca sıradaki diğer adayın ismi okunarak kayıt yapılır.
(7) Sonuçlar ve kayıt işlemleri için ilgililere telefon, e-posta vb. iletişim araçlarıyla bilgi
verilmeyecektir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
MADDE 10 –
(1) Bu yönerge Kastamonu Üniversitesi Senatosunun onay tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 –
(1) Bu yönergeyi Kastamonu Üniversitesi Rektörü adına Kastamonu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanlığı yürütür.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kastamonu Üniversitesi Aktekke Mah. Yalçın Cad. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Merkez/KASTAMONU
Tel: 0366 280 3302-03-04-05 / 0366 280 3342

ONUNCU BÖLÜM
ÖNEMLİ UYARILAR
(1) Adayların, sınav başlama saatinden yarım saat önce, yanlarında getirmeleri gerekli belge
ve gereçlerle birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları gereklidir.
(2) İlan edilen sınav saatinden önce sınava başlanmaz. Zorunlu nedenlerle sınavın başlama
saati sınav kurulu kararıyla geciktirilebilir. Bu durumda geçen zaman sınav süresine
eklenir. Adaylar belirtilen salonlarda ve belirtilen saatlerde sınava girmek zorundadırlar.
Adayın yerini değiştirmek Sınav Jürisi yetkisindedir.
(3) Adaylar 3 gün sürecek olan sınav süresinin internet sitesinden yayınlanan sınav gününde
mesai saati içerisinde sınava girecektir. Adayların Sınav Yürütme Kurulu tarafından
önceden belirlenmiş olan sınav tarih ve saati değiştirilmeyecektir. Adayların sınav
tarihinde sınav merkezinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların sınava alınması, aday
sıra numarasına göre gerçekleştirilir. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan
adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dahil), ayrıca sınava alınmayacaktır.
(4) Özel Yetenek Sınavı, tek aşamada dört basamaklı olarak yapılır. Adaylar Özel Yetenek
Sınavının dört basamağının her birine girmek zorundadır. Aksi takdirde adayın sınavı
değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca sınavı terk eden adaylar için de aynı işlem uygulanır.
Adaylar, sınavlarda verilen haklardan başka bir hak talep edemez.
(5) Sınav Kurulu, özel yetenek sınavlarının yapılmasına ilişkin, gerekli görülen değişiklikleri
yapmaya yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana
geldiğinde sınav, kurul kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum
ayrıca ilan edilir.
(6) 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.
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(7) Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evraklarının, kesin kayıt işleminden
önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan vb. durumların
tespiti halinde, bu adayların sınavları ve sınav sonuçları geçersiz sayılarak iptal edilir.
Kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz sayılır ve haklarında suç
duyurusunda bulunulur.
(8) Sınavları kazanamayan adayların, Sınav Başvuru Belgelerinin iadesi, sınav süresince
yapılmaz. Sınav bitiminde dilekçe ile istenildiği takdirde geri verilir.
(9) İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde özel yetenek sınavı için tedbir amaçlı gerekli
bilgiler adaylara Üniversitemiz Eğitim Fakültesi internet sayfasındaki duyurular
kısmında yayınlanacaktır. Aday öğrenciler tarafından takip edilmesi ve gerekli
talimatlara uyulması gerekmektedir.
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