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MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ 

 

1.GENEL BİLGİLER 

 

          Fakültemizin Müzik Teorisi Bölümüne “Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavı” ile öğrenci 

alınacaktır. Adayların ön kayıt işlemleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 

yürütülecektir.  

 

 

 ♦ Müzik Teorisi Bölümü  

 

           Müzik Teorisi Bölümü, müzik eserlerini meydana getiren ögeler ve bu ögelerin bir araya gelme 

prensipleri konusunda donanımlı, müzik eserlerine tür ve biçim ayrımı gözetmeksizin eleştirel 

yaklaşabilen, müziğin tarihsel sürecine ilişkin bilgi sahibi ve aynı zamanda duysal kabiliyetleri gelişkin 

öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Müziğin kuramsal ve uygulamalı yönlerine ilişkin çok yönlü bir 

öğretim programını benimseyen Müzik Teorisi Bölümü, öğrencilerini, öğrenim süreçleri boyunca 

edinmiş oldukları donanım ışığında özgün çalışma ve araştırmalar üretmeleri konusunda teşvik eder.     

 

 
ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜM VE EK KONTENJAN 

Bölüm Kodu Bölüm Adı   Ek Kontenjan 

03 Müzik Teorisi 12 

 

 

2. ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME SINAVI 

 

2.1. ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

 

            2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavına başvurabilmek için 

adaylar; 

 

 Bir ortaöğretim kurumundan mezun ya da mezun olabilir durumda olmalıdır. 

 2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT)  ham puan olarak 

150 veya daha fazla puan alma  

 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar istedikleri takdirde dönüştürülmüş puan ile başvuru 

yapabilir. 

 Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da 

isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvuru yapabilir. 

 Tüm üniversite programlarından en fazla 2 (iki) tercih yapabilir. 

 

3. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ 

 

3.1. Ön kayıtlar Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi internet adresinden (www.mgu.edu.tr) 

“Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavı” başvuru bölümünden 08-12 Eylül 2022 (12 Eylül Pazartesi günü 

saat 17:00’de sistem kapanacaktır.) tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

http://www.mgu.edu.tr/
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3.2. Kayıt esnasında adaylardan: TC kimlik numaralarını, nüfus kayıt bilgilerini, iletişim ve adres 

bilgilerini, diploma notu ile ortaöğretim başarı puanlarını ve 2022 YKS-TYT ham puanlarını belirtmeleri 

istenecektir. 

           Adayların ayrıca: 

 YKS sonuç belgesi, 

 Mezuniyet belgesi ve okullarından alacakları mezun olabileceğini gösterir onaylı belge, 

 Vesikalık formatta fotoğraf, 

 Engelli kontenjanına başvuracak olmaları durumunda bir üniversite veya devlet 

hastanesinden alacakları engellilik durumlarını gösteren geçerli Sağlık Kurulu Raporunu 

Sisteme yüklemeleri, 

 Tercih edecekleri bölümlerin özel şartlarında yer alan belge, video v.b. dokümanları da 

sisteme yüklemeleri istenecektir. 

         

 Yüklenecek tüm belgeler okunaklı ve bütün halinde görülebilecek şekilde olmalıdır. Eksik 

bilgi ya da belge ile yapılan başvurular ile okunaksız belgelerle yapılan başvurular 

onaylanmayacaktır. 

 

4. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SINAV BAŞVURUSU VE UYGULAMALARI 

 

4.1. Engelli adaylarımız için ön kayıtlar Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi internet adresinden 

“Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavı” başvuru bölümünden 08-12 Eylül 2022 (12 Eylül Pazartesi günü 

saat 17:00’de sistem kapanacaktır.) tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

 

4.2. 08.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında 

ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca engelli adaylarımız için 

Fakültemiz Bölümleri tarafından belirlenen kontenjanlar  

 

Bölüm Kodu Bölüm Adı Engelli Aday Kontenjanı 

03 Müzik Teorisi 2 

 

4.3. Engelli aday kontenjanından yararlanmak isteyen adayların Engelli Bireylere Yönelik Sınav 

Uygulamaları Ve Engelli Kontenjanından Yararlanmak İsteyen Adaylar İçin Sağlık Şartlarına 

Dair Yönetmelik’in 14. Maddesinde belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.  

 

4.4. Adayların çevrimiçi başvuru esnasında bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engellilik 

durumlarını gösteren geçerli Sağlık Kurulu Raporunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

 

4.5. Sınav sürecinin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi için adayların çevrimiçi başvuru esnasında 

sınavda hangi desteklere ihtiyaç duyduklarını ve hangi araç-gereç ile katılmak istediklerini belirtmeleri 

gerekmektedir. 

 

4.6. Yazılı sınav yapacak olan bölümler kılavuzlarına engelli adaylar için ne kadar ek süre tanıyacaklarını 

ilgili yönetmeliğin 6. Maddesine göre düzenleyerek bölümlere ait sınav ile ilgili açıklamalar kısmında  

belirtmişlerdir. 

 

4.6. Engelli adaylardan hesaplanmış TYT puanı olanlar, durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile 

belgemeleri kaydıyla özel yetenek sınavına kabul edilirler. Bu adayların puanları sınavın yapıldığı yıl 
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dahil 2 (iki) yıl geçerli olup 2021 YKS’de 100 ve üzerinde puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’ 

de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Bu adayların durumların engelli sağlık kurulu 

raporu ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde 

TYT puanları değerlendirmeye katılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna 

göre değerlendirilerek kazanan adayların kayıtları yapılır. 

 

4.7. Görmeyen veya az gören adaylar için önemli notlar, bölümlere ait kısımda açıklanmıştır. 

 

5. ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 

5.1. Sınav Giriş Belgesi 

 

Üniversitemiz internet sayfasından ön kayıt yapmış olan adaylar başvurularının onaylanması durumunda 

sistemden fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” alabileceklerdir. Adayların bu belgenin çıktısını alıp sınav 

sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 

5.2. Sınav Yeri  

 

Sınavlar Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilen tarih ve saatte Müzik Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesinde yapılacaktır. Adayların sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 

 

Bölüm Adı Sınav Tarihi 

Müzik Teorisi 15 Eylül 2022 

 

 

 Başvuru sayısına göre sınav tarihlerinde değişiklikler olabileceğinden tüm adaylar     

Fakültemiz internet sayfasında yer alan (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/muzik-bilimleri-

ve-teknolojileri) duyuruları takip etmekle yükümlüdür. 
 

 Beklenmedik durumlarda Sınav Yürütme Kurulu, sınav gün ve saatlerinde değişiklik 

yapma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda tüm adaylara önceden duyuru yapılacaktır. 

 

6.2. Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavı Kuralları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

6.2.1 Genel Kurallar 

 

Adaylar sınav sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadır: 

 

 Adaylar sınavı giriş belgeleri ve kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile birlikte 

sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce, sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.  

 Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınavları iptal edilecek ve gerekli görülürse 

sınav alanı dışına çıkartılacaklardır. Bu adaylara ilişkin tutanak tutulacaktır. 

 Sınav Jürisi ve bu jüriye yardımcı olmakla görevlendirilen tüm görevliler sınav kurallarını 

uygulamakla yetkili ve yükümlüdür. 

 

 

https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/muzik-bilimleri-ve-teknolojileri
https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/muzik-bilimleri-ve-teknolojileri
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6.2.2. Sınav Kuralları 

 

 Sınav jüri önünde yapılacak ve kamera ile kayıt altına alınacaktır. Adaylar sınava başlamadan ad-

soyadlarını kameraya bakarak anlaşılır bir biçimde söyleyeceklerdir. 

 

 Sınava ait kamera kayıtları talep üzerine adaylara verilmez ya da izletilmez. Yasal yükümlülükler 

gereği saklanır. 

 

 Adayların sınav sırasında jüriye sözlü olarak itiraz etmeleri, jüri ile diyaloğa girmeleri, 

performanslarına ilişkin soru sormaları ve sınav için kendilerine ayrılan süreyi gereksiz yere 

uzatmaları yasaktır. 

 

 Sınav Yürütme Kurulu, sınavın uygulama şekli, adayların giriş çıkış düzeni gibi konularda gerekli 

gördüğü düzenlemeleri yapabilir. Adaylar belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. 

 

6.3. Adayların Sınav Sırasında Yanlarında Bulundurmaları Gereken Araçlar  

 Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş. 

 Kulaklık (İşitme sınavlarında bilgisayardan ses dinlemek için) 

 

6.4. Sınav Sonuçlarının Hesaplanması 

 

Bu kılavuzdaki genel esaslar 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzundaki (YKS) Özel Yetenek 

Sınavı ile Seçme Yöntemi İlkelerine göre oluşturulmuştur.  

 

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı 

alınacaktır. 

 

 • Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)  

 

 • Ortaöğretim Başarı Puanı 

 

 • 2022-TYT Puanı (TYT-P)  

 

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 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan 

adaylar için uygulanmayacaktır): YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x 

OBP ) 

 

 b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 2021-

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 aday sınavı kazanmış 

olacaktır.  

 

Engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın 
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gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, 

dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını 

ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları 

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

bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır.  

 

 

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında 

sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak 

isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS 

başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

 

6.5. Sonuçların İlanı 

 

Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavı sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde Üniversitemiz internet sayfasında 

(www.mgu.edu.tr) duyurulur. 1Ayrıca bir tebligat yapılmaz.  

 

Kesin kayıt tarihleri ve kayıtta gerekli belgeler bu duyuruda yer alacaktır. Kesin kayıt işlemleri 

Fakültemiz öğrenci işleri birimi tarafından yapılır. 

 

Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder. Boş kalan 

kontenjanlar için başarı sıralamasına göre yedek aday çağrılır. 

 

Özel yetenek Ek Yerleştirme sınavı süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem 

veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayın başvurusu reddedilir. Bu adayın kaydı yapılmış olsa 

bile silinir. 

 

6.6. Sınav Sonuçlarına İtiraz 

 

Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavı sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonucunun açıklanmasını takip 

eden 2 (iki) iş günü içinde, mesai saati bitimine kadar Fakültemiz Dekanlığına yazılı olarak yapılır. Sınav 

Yürütme Kurulu itirazları değerlendirir. 

 

Sınav Yürütme Kurulunun itiraz değerlendirme sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. 

 

 Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavına katılan tüm adaylar bu kılavuzdaki kuralları 

okumuş ve kabul etmiş sayılır.  
 

  

Bilgi ve duyurular için  

 

Fakülte internet adresi: https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/muzik-bilimleri-ve-teknolojileri 

 

Üniversitemiz internet adresi:  www.mgu.edu.tr 

 

 

 

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

http://www.mgu.edu.tr/
https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/muzik-bilimleri-ve-teknolojileri
http://www.mgu.edu.tr/
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MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ ADAYLARI  

 

 

Müzik Teorisi Lisans Programı için belirlenen  ek kontenjan sayıları aşağıdaki gibidir: 

 

Bölüm Kodu Bölüm Adı   Ek Kontenjan 

03 Müzik Teorisi 12 

 

 

Sınav tarih ve saatleri aşağıdaki gibidir: 

 

Başvuruların Alınması 

08-12 Eylül 2022 

(Başvuru sistemi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü 

saat 17:00’de kapanacaktır.) 

Dosya Değerlendirme 13 Eylül 2022 

Sınava Alınacak Öğrencilerin İlanı 13 Eylül 2022 

Sınav Tarihi 15 Eylül 2022 

Saat 

Birinci Aşama Sınavı’nda yer alan Temel Müzik 

Teorisi ve Müziksel İşitme Testi 15 Eylül 2022 

Perşembe günü saat 09.00’da başlayacaktır. 

İkinci Aşama Sınavı 15 Eylül 2022 Perşembe günü 

saat 13.00’te başlayacaktır.  

 

Birinci Aşama Sınavı 

Bu aşama Dosya Değerlendirme ve Temel Teori ve Müziksel İşitme Testi olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. 

Dosya Değerlendirme 
Temel Müzik Teorisi ve Müziksel İşitme 

Testi 
Toplam 

Adayların çevrimiçi 

başvuru sırasında 

yükleyecekleri dosya 

sınav komisyonu 

tarafından 

değerlendirilir. 

MGÜ yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. 

Bu aşamadan 60 ve 

üzerinde puan alan 

adaylar ikinci aşama 

sınavına katılmaya hak 

kazanır. 

20 puan 80 puan 100 puan 

 

 

 

 

 

a) Dosya Değerlendirme: 
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 Adayın,  

● Eğitim bilgilerini ve şimdiye kadar katılmış olduğu etkinliklere dair belgeleri (afiş, internet sitesi 

linki, program kitapçığı vs.) içeren .pdf uzantılı özgeçmiş dosyasını, 

● Müzik teorisi alanını tercih etme sebeplerini, alana dair genel bakışını, bu alandaki hedeflerini 

anlatan en fazla iki sayfalık bir metni içeren .pdf uzantılı dosyayı,  

● Müzik teorisi alanında yaptığı çalışmaları (analiz, beste, orkestrasyon, aranjman vb.) içeren .pdf 

uzantılı dosyayı,  

● İcra kapasitesini gösterir nitelikteki çalgı veya ses (vokal) performansını içeren en fazla üç (3) 

dakika uzunluğundaki bir video kaydının YouTube bağlantısını çevrimiçi başvuru esnasında 

sisteme yüklemesi gerekmektedir. Bu performans videosunda aday, icrasını tek başına (solo) 

gerçekleştirmelidir ve adayın yüzü görünür olmalıdır. Video bağlantısının çalışır durumda 

ve aday dışındaki kişilerin erişimine açık olduğu aday tarafından kontrol edilmelidir.  

 

Yukarıdaki dört (4) maddede bahsi geçen dosyaları göndermek için aşağıdaki yöntemlerin tamamının 

kullanılması zorunludur: 

● MGÜ sitesinde ilan edilecek bağlantı aracılığıyla sisteme yüklemek. 

● muzteorioys@mgu.edu.tr adresine bir Google Drive bağlantısı olarak göndermek. 

● Taşınabilir USB bellek vasıtasıyla sınav günü jüriye sunulacak şekilde yanında getirmek. 

 

b) Temel Müzik Teorisi ve Müziksel İşitme Testi: 

Temel Müzik Teorisi ve Müziksel İşitme Testi, üniversitemiz tarafından sağlanacak bilgisayarlarla, 

MGÜ yerleşkesinde ve MGÜ E-sınav Sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların sınav sistemine 

girebilmeleri için adayların başvuruda beyan ettikleri e-posta adresine kullanıcı adı ve şifre 

tanımlanacak, her bir aday için özel olarak tanımlanan şifreler sınav başlamadan hemen önce adaylara 

teslim edilecektir. Bu testte yer alan metin tipi ve işitmeye dayalı çoktan seçmeli sorularla adayın 

müziğin temel bileşenleri hakkındaki donanımının ve işitsel kabiliyetlerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. 

Testin süresi 40 dakikadır. Sınavda engelli adaylar için standart sınav süresine 15 dakika 

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

kâğıtlarının mürekkep baskıya dönüştürülmesi süreci sınav süresine dâhil edilmeyecektir. 

 

 

Birinci Aşama Sınavı’ndan 60 ve üzerinde puan alan adaylar ikinci aşamaya geçmeye hak 
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kazanır. İkinci Aşama Sınavı’na katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste Müzik Bilimleri ve 

Teknolojileri Fakültesi duyuru panosunda ve MGÜ internet sitesinde (www.mgu.edu.tr) ilan 

edilir. 

İkinci Aşama Sınavı: 

Bu aşama dikte, müziksel okuma ve deşifre, çalgı/ses icrası ve genel kültür/sözlü ifade değerlendirmesi 

olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.   

 

Dikte 

Müziksel 

Okuma ve 

Deşifre 

Çalgı/Ses 

İcrası 

Genel 

Kültür/Sözlü İfade 

Değerlendirmesi 

TOPLAM 

MGÜ yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. 

Kesin sonuçlar 

MGÜ internet 

sayfasında 

(www.mgu.edu.tr) 

duyurulacaktır. 

25 puan 30 puan 25 puan 20 puan 100 puan 

 

 

a) Dikte: 

Adayın müziksel işitme seviyesini tespit etmeye yönelik hazırlanmış en fazla 16 ölçü uzunluğundaki 

tek sesli bir ezginin diktesini içeren bu kısım, bilgisayarda önceden kaydedilmiş ses formatındaki medya 

ile yapılacaktır. Dikte uygulamasının aşamaları sırasıyla şu şekildedir: 

1) Referans ses “la” (A4) verildikten sonra, tonalitenin tespit edilmesi amacıyla kısa bir akor 

yürüyüşü çalınır.  

2) Ezgi baştan sona bir kere çalındıktan sonra ikişer ölçü uzunluğunda kesitler hâlinde çalınıp her 

kesitin üçüncü çalınışında sıradaki iki ölçülük kesite geçilir. Her çalış ve geçiş için sesli uyarı 

yapılır. 

3) Son iki ölçü 3 kez çalındıktan sonra dikte son kontroller için bir kez daha baştan sona çalınır ve 

bitirilir. 

 

b) Müziksel Okuma ve Deşifre: 

Komisyon önünde canlı olarak gerçekleştirilecek olan bu kısımda, aday öğrencinin temel müziksel 

seslendirme becerilerinin solfej okuma yoluyla ölçülmesi hedeflenmektedir. Sınav tarihinden bir hafta 

önce MGÜ internet sitesinde (www.mgu.edu.tr) yayımlanacak olan iki seçki grubu arasından, sınav 

anında sınav komisyonu tarafından seçilecek parçalar, adaylar tarafından çalgı eşliği olmaksızın 

okunacaktır. Deşifre kısmında ise sınav komisyonu tarafından sınav öncesinde hazırlanmış olan en fazla 

http://www.mgu.edu.tr/
http://www.mgu.edu.tr/
http://www.mgu.edu.tr/
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16 ölçü uzunluğundaki deşifre parçalarının donanım, değiştirici işaretler, gürlük terimleri ve işaretleri, 

artikülasyon işaretleri, entonasyon, ölçü ve ritim ölçütlerine bağlı kalınarak seslendirilmesi 

beklenmektedir.  

 

c) Genel Kültür / Sözlü İfade Değerlendirmesi: 

Aday öğrencinin müzik kültürü birikimini görebilmek, problem çözme yeteneğini ve bölümde 

benimsenen öğretim ölçütlerine yatkınlığını anlayabilmek amacıyla sözlü görüşme yapılacaktır. 

 

Sonuçların Belirlenmesi ve Duyurulması 

Sınav jürileri, adayları 100 tam puan üzerinden değerlendirecek ve 60 ve üzerinde puan alan adaylar 

“başarılı” sayılacaktır. Bölüm kontenjanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında asil ve asil aday 

sayısının iki (2) katına kadar yedek liste oluşturulabilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 16 

Eylül 2022 tarihinde MGÜ internet sayfasında (www.mgu.edu.tr) duyurulur. 

Özel Gereksinimli Adaylar 

 

Özel gereksinimli adaylardan (bedensel, görme, işitme özel gereksinimli, 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 ilgili yükseköğretim 

kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın 

yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen özel gereksinimi 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 sınavı sonucuna göre 

değerlendirilerek, kazanan adayların kayıtları yapılır. 

 

8 Mart 2022 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamaları ve 

Engelli Kontenjanından yararlanmak isteyen adaylar için Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik 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. 

http://www.mgu.edu.tr/
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Görmeyen veya Az Gören Adaylar İçin Önemli Notlar 

● Kabartma yazı bilmeyen görme engelli adaylar için okuyucu ve işaretleyici desteği sağlanacaktır. 

● Kabartma yazı okuyup yazabilen görme engelli adaylara sınav sırasında işaretleyici 

görevlendirilmez. Bu adaylar sınava kendilerine ait olan tablet kalem ya da daktilo ile 

katılabilirler. Tercih etmeleri durumunda bilgisayar ya da kabartma ekran kurumumuz tarafından 

sağlanacaktır. 

● Deşifre sınav soruları, çevrimiçi başvuru formunda belirtmeleri halinde, görmeyenlere kabartma 

baskı, az görenlere de büyük puntolu baskı olarak verilecektir.  

● Adayın yukarıdakiler dışındaki ihtiyaçlarını çevrimiçi başvuru esnasında tanımlayıcı bir şekilde 

ifade etmesi beklenir. 

 

Kılavuzda yer almayan konulara ilişkin sorularınız için muzikteorisi@mgu.edu.tr adresine  

e-posta gönderebilirsiniz. 

 

 

 

mailto:muzikteorisi@mgu.edu.tr

