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MÜZİK EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS EK KONTENJAN 

SINAVI 

 

 

 
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için 

“Ek Kontenjan Sınavı” ile öğrenci alımı yapılacaktır. Adayların ön kayıtları 16-18 Eylül 2022 

tarihleri arasında, üniversitemiz resmi internet adresinden (www.mgu.edu.tr) çevrim içi olarak 

yapılacaktır. 

 

 

Kontenjan Tablosu 

 

Program Adı T.C. Ek Kontenjan 

Müzik Eğitimi 

Tezli Yüksek Lisans Programı 
5 

 
 

Özel Şartlar 

 

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Ek Kontenjan sınavına başvuru yapacak olan 

adayların Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği programından mezun olmaları ve adayların 

ALES sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türlerinin herhangi birinden en az 55 puan almaları 

gerekmektedir. 

 

 

Ön Değerlendirme 

 

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Ek Kontenjan sınavı başvuruları ön değerlendirmesinde, 

başvuru yapan adayların ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınarak 

puan sıralı sınava giriş listesi oluşturulacak, belirlenen kontenjanın 3 katı aday sınava 

alınacaktır. Adaylar, Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından ilan edilecek tarihlerde 

sınava katılmak zorundadır. Sınava katılmayan adaylar başarısız sayılırlar. 

 

 

Sınav Değerlendirme Tablosu 

 

ALES Notu 
Lisans 

Mezuniyet Notu 

Sınav Notu 

(Yazılı/Mülâkat/Portfolyo) 
TOPLAM 

%50 %30 %20 %100 
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SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

 

Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri 

21 Eylül 2022 10.00 
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim 

Fakültesi 2. Kat Amfi 

 

 

ALES Notu 

 

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Ek Kontenjan 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 Programı Ek Kontenjan 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. 

bilgiler YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı 

olmayanların, mezun ya da mezun aşamasında oldukları üniversitelerinden gerekli kayıt 

işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınamayan adaylar 

başvurularını tamamlayamazlar. 

 

Sınav İçeriği 
 

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Ek Kontenjan Sınavı, 21 Eylül 2022 tarihinde Ankara Müzik 

ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi binasında yazılı sınav 

ve mülakat aynı gün içinde olacak şekilde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Adayın sınav 

notunun hesaplanmasında aşağıdaki tabloda yer alan yüzdeler kullanılarak sınav notu elde edilecek 

olup sınav notu 60 puan ve üzeri olan adayların notları değerlendirmeye alınacaktır. 

 

Yazılı Mülâkat Portfolyo TOPLAM 

%60 %35 %5 %100 

 
 

Yazılı: Adayların genel müzik eğitimi, müzik kültürü, mesleki bilgi seviyesi (çift sesli dikte, 

armoni, form vb.) ve bilimsel bir perspektifte çözüm üretebilme yetilerini ölçecek bir yazılı sınav 

yapılacaktır. 

 

Mülâkat: Adaylar, mülâkatta müzik eğitimi alanı ile ilgili; bilim, kültür, entelektüel yönelim, 

akademik okur-yazarlık, araştırmacılığa eğilim vb. konularda değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Ayrıca adayların çalgı veya ses icra performansları da değerlendirilecek olup, bu nedenle 

adayların çalgılarını sınav esnasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Adaylar 
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istedikleri takdirde sınava eşlikçi ile gelebilirler. 

 
a) Batı Müziği Çalgıları: Adayın çalgısına olan hâkimiyetini ve teknik becerisini 

gösterebileceği iki eser ve bir etüt icra etmesi beklenmektedir. (Seçilen eserlerden biri 

Türk eseri olmak zorundadır.) 

 
b) Türk Müziği Çalgıları: Türk Sanat Müziği icrası için makamsal bilgi ve beceriyi ortaya 

koyacak nitelikte bir taksim icrası, adayın çalgısına olan hâkimiyetini ve teknik becerisini 

gösterebileceği bir eser icrası (sirto, longa vb.) ve saz semaisi formunda bir eser icrası 

beklenmektedir. Türk Halk Müziği icrası için makamsal bilgi ve beceriyi ortaya koyacak 

nitelikte bir taksim icrası ve adayın çalgısına olan hâkimiyetini ve teknik becerisini 

gösterebileceği iki eser icrası beklenmektedir. 

 
c) Ses Eğitimi/Şan: Adayın aria, arie antiche, lied türlerinden herhangi birinde bir eser ile bir 

Türk eseri icra etmesi beklenmektedir. 

 
Portfolyo: Adayların başvurduğu Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 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. (Adayların portfolyo evraklarını basılı olarak dosya hâlinde sınavda 

yanlarında bulundurmaları zorunludur.) 

 

Portfolyo içeriği: 

 
1. Özgeçmiş 

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

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

 
Engelli Adaylar İçin Sınav Başvurusu ve Sınav Süreci 

 

8/03/2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Engelli Bireylere Yönelik Sınav 

Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair 

Yönetmelik” doğrultusunda engelli adayların sınav ve başvuru koşullarına ilişkin maddeler 

düzenlenmiştir. 

 
İlgili Yönetmelik1’te belirtildiği üzere sınavlarda engelli adaylar için standart sınav süresine 

sınavın toplam süresinin %15’inden az, %30’undan fazla olmayacak şekilde ek süre 

eklenecektir. Görmeyen adaylardan sınava tablet kalem ya da daktilo ile katılacak kişilerin 

sınav kâğıtlarının mürekkep baskıya dönüştürülmesi süreci sınav süresine dâhil edilmeyecektir. 

 

 

                                                      
1 Madde 6- (4) Yükseköğretim kurumlarında ders geçme için yapılacak olan sınavlarda, grafik, çizim ve açık uçlu 

sorular gibi sınav içeriği göz önünde bulundurularak verilecek olan ek süre sınavın toplam süresinin %15’inden az, 

%30’undan fazla olamaz. ÖSYM tarafından yapılan yükseköğretime giriş sınavları ile yükseköğretim kurumları 

tarafından yapılan özel yetenek sınavlarında ise bu süre sınavın toplam süresinin %15’inden az olmamak üzere sınavı 

yapan kurum tarafından belirlenir. 
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Görmeyen veya Az Gören Adaylar İçin Önemli Notlar 

Yazılı Sınav için: 

a) Kabartma yazı bilmeyen görme engelliler için okuyucu desteği, işaretleyici desteğinden 

bağımsız olarak sağlanacaktır. 

b) Kabartma yazı okuyup yazabilen görme engelli adaylara sınav sırasında işaretleyici 

görevlendirilmez. Bu adaylar sınava tablet kalem ya da daktilo ile, Braille ekran ile ya 

da ekran okuyucu yüklü bilgisayar ile katılabilirler. 

c) Bilgisayar ya da kabartma ekran kurumumuz tarafından sağlanacaktır. 

d) Kabartma yazı okuyup yazamayan görme engelli adaylar sınava işaretleyici desteğiyle 

ya da bilgisayar ile katılabilir. 

e) Sınav soruları kabartma olarak hazırlanacağından kabartma yazı okuyabilen görme 

engelli adaylar için sınav sırasında okuyucu görevlendirilmeyecektir. 

f) Az gören adaylar için çevrimiçi sınav başvuru formunda belirtmeleri halinde büyük 

punto ile soru kâğıtları hazırlanacaktır. 
 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Ek Kontenjan sınavının değerlendirilmesinde, 

sınav notu 60 puan ve üzeri olan adayların yerleştirme notları; 

 

 ALES puanının %50’si, 

 Lisans mezuniyet notunun %30’u, 

 Sınav notunun %20’si temel alınarak hesaplanır ve nihaî sıralama buna göre yapılır. 

Program kontenjanı kadar yedek liste düzenlenir. Yüksek Lisans Ek Kontenjan Sınavında 

başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi, MGÜ web 

sitesinde ilan edilir (www.mgu.edu.tr). 

 

BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 
 

MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 

Başvuru Tarihleri 16-18 Eylül 2022 

Sınava Katılacak Adayların İlanı 19 Eylül 2022 

Giriş Sınavı 21 Eylül 2022 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 23 Eylül 20222 

Kesin Kayıt İşlemleri 26 Eylül 2022 

Yedek Aday Listesinin İlanı 27 Eylül 2022 

Yedek Kayıt Tarihleri 28 Eylül 2022 

Ek Kontenjan ile Yerleşen Öğrencilerin Ders Kayıtları 29-30 Eylül 2022 

                                                      
2 Sınavın uzaması durumunda sonuçların ilan tarihinde değişiklik yapma yetkisi Rektörlüğümüze aittir. 

http://www.mgu.edu.tr/
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