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MÜZİK EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS SINAVI  
  

Kontenjan Tablosu  
  

Program Adı T.C. Kontenjan Yabancı Uyruklu 

Müzik Eğitimi 5 2 

  

Özel Şartlar 

 

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans başvurusu yapacak olan adayların Eğitim Fakültesi Müzik 

öğretmenliği alanından mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların ALES sayısal, sözel, 

eşit ağırlık puan türlerinin herhangi birinden en az 55 puan almaları gerekmektedir. 

 

Ön Değerlendirme 

 

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans başvuruları ön değerlendirmesinde, başvuru yapan adayların 

Ales notunun  %50’si,  Lisans Mezuniyet Notunun %50’si alınarak puan sıralı sınava giriş listesi 

oluşturulacak, belirlenen kontenjanın 3 katı aday giriş sınavına alınacaktır. Adaylar, Müzik ve 

Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından ilan edilecek giriş sınavlarına belirtilen tarihlerde katılmak 

zorundadır. Giriş sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılırlar. 

 

Giriş Sınavı Değerlendirme Tablosu  
  

Ales Notu Lisans 
Mezuniyet Notu 

Giriş Sınav Notu 
(Yazılı/Mülakat/Portfolyo) TOPLAM 

%50 %30  %20  100  

  

 

SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

Ales Notu 

 

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans sınavına başvuru yapacak olan adayların, ALES sayısal, 

sözel, eşit ağırlık puan türlerinin herhangi birinden en az 55 puan almaları gerekmektedir.  

 

Lisans Mezuniyet Notu 

 

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans sınavına başvuru yapacak olan adayların lisans diploma 

puanının, 4 lük sistem üzerinden 2,5 ve üzeri olması şartı aranmaktadır. 

Not durum belgeleri farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır. Adayların; Üniversitesi, genel ağırlıklı not 

ortalaması vb. YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle 

YÖKSİS kaydı olmayanlar, mezun ya da mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden gerekli 
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kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar 

başvurularını tamamlayamazlar. 

 

Giriş Sınav Notu 

 

Yazılı: Adayların genel müzik eğitimi, kültürü, meslekî bilgi seviyesi ve bilimsel bir perspektifte 

çözüm üretebilme yetilerini ölçecek bir yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınavı notu giriş sınav 

notunun %45’ini oluşturulacaktır. 

 

Mülakat: Mülâkatta; müzik eğitimi alanı ve bu alanla ilgili ya da ilişkili olabilecek şekilde, bilgi ve 

muhakemeye dayalı soruların olduğu bir görüşme gerçekleştirilecektir. Adaylar bilim, kültür, 

entelektüel yönelimler, okur-yazarlık, ayrıca araştırmacılığa eğilim, vb. konularda 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Mülakat notu giriş sınav notunun %45’ini oluşturacaktır. 

 

Portfolyo: Adayların başvurduğu müzik eğitimi programı kapsamında, öğrenim 

göreceği alanda özgün bir tez üretme hedefiyle, müzik eğitimi alanındaki konulara 

olan ilgisini, yatkınlığını, yönelimini yansıtan ve tamamen kendi üretimi olan bir sunum 

dosyası hazırlaması beklenmektedir. Portfolyo değerlendirme notu giriş sınav 

notunun %10’unu oluşturacaktır. 

 

Portfolyo dosyasında içeriği:  

  

1. Özgeçmiş  

2. Adayın kendini tanıttığı ayrıntılı (hedef, ilgi alanı, beklentiler) niyet mektubu 

3. Performans kaydı (çalgı ya da ses alanlarından birinde)  

4. Varsa sertifika, konser, etkinlik ve akademik yayınlara ilişkin belgeler 

 

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Müzik Eğitimi Yüksek Lisans sınavının değerlendirilmesinde, giriş sınav notu 60 ve 

üzeri olan adayların başarı sıralama notları; Ales puanının %50’si, lisans mezuniyet 

notunun %30’u, giriş sınav notunun %20’si temel alınarak hesaplanır ve nihaî sıralama 

buna göre yapılır. Program kontenjanı kadar yedek liste düzenlenir. Yüksek Lisans 

Giriş Sınavında başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların 

listesi, MGÜ web sitesinde ilan edilir.   



EK-2 

BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 

 

 

MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 

 

Başvuru Tarihleri:  
 

23 Ağustos 2021- 31 Ağustos 2021 

Başvuru Değerlendirme Sonucu Sınava Girecek 

Adayların Açıklanması:  

3 Eylül 2021 

 

Giriş Sınavı: 8-9 Eylül 2021 

 

Sonuçların İlanı: 10 Eylül 2021 

 

Kesin Kayıt: 13-17 Eylül 2021 

 

 

 


