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Kompozisyon ve Şeflik Bölümü, besteciliğin ve şefliğin çeşitli alanlarında eser
veren ve bu eserleri ile ulusal ve uluslararası önemli sahnelerde yer almış ödüllü
öğretim kadrosu tarafından şekillenen “fikri, vicdanı ve irfanı hür” eğitim anlayışı
doğrultusunda oluşturulmuştur.
Özgün yaklaşımı ve yapısıyla, gelenekten beslenen, özgür fikirleriyle geleceği
besleyebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde önder ve örnek sanatçılar yetiştirmeyi,
 Anadolu ve çevresindeki kültürlerin müziklerini derinlemesine bir anlayışla
sunan,
 Dünyadaki bütün müzik tekniklerine açık,
 Yaratıcılık ve icracılığın bütünleştiği ve öncelikli olduğu,
 Dünya ile sürekli ve etkin biçimde iletişim halinde olan,
 Öğrenci ve öğretmenin zamanlarının değerini bilerek, en yüksek derecede
üretkenliği hedefleyen,
 Keşfetmeyi ve araştırmayı özümsemiş sanatçılar yetiştirmeyi amaçlayan bir
eğitim sistemi ile hedeflemektedir.
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MGÜ İSF Lisans Devresi Giriş
Özel Yetenek Sınavları
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) Kompozisyon Ana Sanat
Dalı’na “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Adayların ön kayıt işlemleri
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yürütülecektir. MGÜ İSF
Lisans Devresi Giriş Özel Yetenek Sınavlarına başvurmak için istenen şartlar MGÜ
İSF Lisans Devresi Giriş Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nde belirtilmiştir. Sınav
sonucunda Kompozisyon Ana Sanat Dalı’na 15 T.C. uyruklu ve 5 yabancı uyruklu
öğrenci alınacaktır.
08/02/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; sadece özel yetenek
sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu
tarafından uygun görülerek ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan her bir programın
kontenjanının %10'unun özel gereksinimli öğrenciler için ayrılmasına karar verilmiştir.
Buna göre Kompozisyon Ana Sanat Dalı için 15 kontenjanın 2’si özel gereksinimli
öğrencilere ayrılmıştır. İlgili programda özel gereksinimli öğrenciler için ayrılan
kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer öğrenciler için değerlendirilecektir.

Ön Kayıt Tarihleri: Ön kayıtlar 21 Temmuz - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir. Adaylar, MGÜ İSF Lisans Devresi Giriş Özel Yetenek Sınavı’nın
ön kayıtları için MGÜ internet sitesi üzerinden sınav kayıt döneminde oluşturulacak
sayfa aracılığı ile çevrimiçi olarak başvurabilir. Ön kayıt yaptıran tüm adaylar MGÜ İSF
Lisans Devresi Giriş Özel Yetenek Sınavı Yönergesinde sanat dalına göre özellikleri
belirtilen videoları veya video linklerini ve diğer belgeleri oluşturulacak sayfaya
yükleyerek MGÜ İSF Lisans Devresi Giriş Özel Yetenek Sınavı kaydını tamamlamış
olur.
MGÜ İcra Sanatları Fakültesi Lisans Devresi Giriş Özel Yetenek Sınavları “1. Aşama
Sınavı (Dosyaların Değerlendirilmesi)” ve “2. Aşama Sınavı Yüz Yüze / Kayıt
Kabul Sınavı” olmak üzere iki aşamadan oluşur.
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1. Aşama: Dosyaların Değerlendirilmesi
Ankara MGÜ İcra Sanatları Fakültesi 21 Temmuz - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında ön
kayıt yaptıran adayların dosyaları 04-07 Ağustos 2022 tarihleri arasında MGÜ Rektörlüğü
tarafından oluşturulan komisyonlarca incelenecektir. Yapılan değerlendirme sonucu “60
puan” ve üzeri puan alan adaylar değerlendirmede başarılı olarak kabul edilecektir.
Değerlendirmede başarılı olup 2. aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar 10 Ağustos
2022 tarihinde MGÜ Resmi web sitesinden duyurulacaktır.

Tablo 1: Kompozisyon ve Şeflik Bölümü, Kompozisyon Ana Sanat Dalı için
Paylaşım İçeriği ve Değerlendirme Ölçütleri
Eser

Puan

Özgeçmiş

-

Niyet Mektubu (En fazla 500 kelime)

10

Bestelediğiniz Birinci Eserin Notası ve/veya Kaydı
(Ses veya Video olmalı, MIDI kabul edilmez)

30

Bestelediğiniz İkinci Eserin Notası ve/veya Kaydı
(Ses veya Video olmalı, MIDI kabul edilmez)

30

Çalgı veya Ses İcranızın Videosu
(Sizin Bestelemediğiniz bir Eser)

30

Toplam

100

● Özgeçmiş
Adayın, okul, seminer, atölye çalışması, ustalık sınıfı, özel ders gibi müzikle
ilgili aldığı eğitimlere, dinleti, konser gibi icracı veya besteci olarak
gerçekleştirdiği etkinliklere, katıldığı yarışmalara tarihleri ile birlikte yer
verilmelidir. Etkinliklere ve eğitimlere ait afiş, teşekkür belgesi, katılım belgesi,
başarı belgesi gibi belgeler (varsa) özgeçmişin sonuna eklenmelidir.
● Niyet Mektubu (En fazla 500 kelime)
Adayın kompozisyon Ana Sanat Dalı’nı tercih etme sebebi, ilerleyen süreçte
besteciliği ile ilgili hedefleri ve üniversitemizin kapsayıcı ve çoğulcu misyon ve
vizyonun bir sanatçı olarak ideallerine ulaşmasında nasıl yardımcı olacağını
açıklayan imzalı bir yazıdır.
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● Bestelediğiniz İki Eserin Nota ve/veya Kayıtları
Paylaşacağınız besteleriniz, hangi müzikal geçmişten geldiğine ve hangi stilde
yazıldığına
bakılmaksızın
Tablo
2’de
belirtilen
ölçütlere
göre
değerlendirilecektir. Bestelediğiniz eserlerin kaydının veya notasının
paylaşılması yeterlidir. Tercihimiz, ikisinin de paylaşılmasıdır. Lütfen kendinizi
en çok yansıttığını düşündüğünüz farklı yönlerinizi gösteren iki eserinizi
paylaşınız. Büyük gruplar için yazılmış eserleri olan adaylar, bu eserlerin
partisyonlarının yanında piyanoda çalınmış ses kayıtlarını da gönderebilirler.
Lütfen hiçbir koşulda MIDI paylaşmayınız.

Paylaşacağınız bestelerinizin komisyon tarafından incelenebilmesi için bizim
erişimimize açık ses kaydı, video ve nota için PDF formatındaki belgelerinize
ait linkler paylaşılmalıdır.
Tablo 2: Kompozisyon Ana Sanat Dalı, Paylaştığınız Eserlerinizin Değerlendirme
Ölçütleri
Kendine Özgülük

20 Puan

Teknik Düzey

10 Puan

Toplam

30 Puan

Kendine Özgülük: Her müziğin geçmiş repertuvarla bağlantısı olduğunu kabul
ederek, paylaştığınız eserlerde müzik zevkinizi kendi dilinizle nasıl yansıtmaya
çalıştığınız değerlendirilecektir.
Teknik Düzey: Paylaştığınız eserlerde müzik boyunca ilgiyi ayakta tutmadaki teknik
beceri, müzisyen duyuşu ve incelikli sanatçı çalışmanız değerlendirilecektir.
● Çalgı veya Ses İcranızın Videosu
Çalgı veya ses icranız için paylaşacağınız videoda, müzisyenliğinizin bestecilik
dışındaki diğer yönlerini de tanımak istiyoruz. Hangi stilde ve seviyede olursa
olsun, video ile icracı yönünüzü gösterecek bir kayıt paylaşılması
gerekmektedir.
Paylaşacağınız video linkinin bizim erişimimize açık olduğundan lütfen emin
olunuz.

4

Tablo 3: Kompozisyon Ana Sanat Dalı, Çalgı veya Ses İcranız İçin Video
Değerlendirme Ölçütleri
İcranın Niteliği

15 Puan

Teknik Düzey

15 Puan

Toplam

30 Puan

İcranın Niteliği: İcranız, seçtiğiniz eserin dönem ve coğrafi stile uygunluğu ve
yorumculuğunuz bağlamında değerlendirilecektir.
Teknik Düzey: İcracılığınız ve çalgınıza hâkimiyet, eserlerin teknik seviyesine göre
değerlendirilecektir.
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2. Aşama: Kayıt Kabul Sınavı
Kayıt kabul sınavı niteliğinde olan 2. Aşama Sınavı, ana sanat dalımız için mülakattan
oluşmaktadır. 2. Aşama Sınavı, 22 Ağustos 2022 tarihleri arasında MGÜ Oran
Yerleşkesi içerisinde belirlenen özel bir ortamda yüz yüze yapılacaktır. Sınav yeri ve
zamanları randevulu bir sistemle belirlenecek; ilk aşamayı başarılı olarak geçip ikinci
aşamaya girmeye hak kazanan her adayın sınav tarihi, zamanı ve yeri MGÜ web
sitesinden duyurulacaktır.

Adayların 2. aşamada yanlarında bulundurmaları gereken belge ve araçlar:


Kimlik Belgesi

(Adayların sınava girebilmeleri için, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından verilen Sınava Giriş Belgesi dışında kimliklerini açıkça
gösteren fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları
gerekir. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul
edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir
kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa
bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi
üzerindeki fotoğraf eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağı göz
önünde tutulmalıdır. Adayların nüfus cüzdanlarında fotoğraf yok ise, nüfus
memurluğuna başvurarak nüfus cüzdanlarına yeni çekilmiş bir fotoğrafın yapıştırılıp
onaylatmaları gerekir).


Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen
Sınava Giriş Belgesi

2. Aşamaya (Kayıt Kabul Sınavı’na) gelen adaylar kimlikleri ile kampüse giriş
yapabilir. Salgın koşullarından dolayı adaylar ve MGÜ personeli dışında hiç kimsenin
kampüs içerisine alınmasına izin verilmeyecektir. Sınavın tüm bölümleri tek seansta
gerçekleştirilecektir. 2. Aşama Sınavı MGÜ Rektörlüğü tarafından belirlenen
komisyonlarca yürütülecektir. Adayların 2. Aşama Sınavı’ndan aldıkları puanlara
ilişkin ayrıntılı puan dökümü, ilgili sınav jürileri tarafından imzalanır ve ilgili Bölüm
Başkanlıkları tarafından sonuçlar ilan edilir. 2. Aşama Sınavı, ilgili Bölüm
Başkanlıkları tarafından sesli ve görüntülü olarak kaydedilir. Sınav Yürütme Kurulu,
gerekli gördüğü durumlarda, seslendirilen eserlerin tamamlanmasını beklemeden
kesebilir. Randevu saatinde sınav salonunda olamayan adayların sınava katılma
talebinde bulunmak için sınav yürütme kuruluna dilekçe yazmaları gerekmektedir.
Dilekçelerin sınav yürütme kurulu tarafından onaylanması halinde sınav günü (aynı
gün içerisinde) tüm adayların sınavı bittikten sonra ilgili sınav jürileri tarafından sınava
alınabilirler.
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Tablo 4: Kompozisyon ve Şeflik Bölümü, Kompozisyon Ana Sanat Dalı için
2. Aşama Sınavı, Mülakat İçeriği

Toplam
Puan

Mülakat İçeriği:
Dosya değerlendirme sınavında paylaşılan eserler ve
üniversitemizin bestecilik hedeflerinize katkısı üzerine

70

Genel Müzik Kültürü: Çeşitli müzik tekniklerini kapsayan 20
konu başlığından seçeceğiniz 2 tanesi üzerine

20

Müzikal Duyuş: Ezgi tekrarında farkındalık ve ölçü tanımlama

10

TOPLAM

100
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MGÜ İSF
Lisans Devresi Giriş Özel Yetenek Sınavı
Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(ÖSYM 2021 YKS Sınav Kılavuzunda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme
Yöntemi” kısmında belirtildiği şekilde hesaplama yapılacaktır.)
KESİN KAYIT PUAN HESAPLAMALARI ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (BAŞARI
PUANI – ÖYSP)
İcra Sanatları Fakültesi bünyesinde açılan programlar yalnızca Özel Yetenek Sınavı
ile öğrenci almakta olup 2021 ÖSYM YKS Sınav Kılavuzunda Özel Yetenek Sınavı ile
öğrenci alan kurumlar için belirlenmiş kurallara uymakla yükümlüdür.
2022 ÖSYM YKS Sınavı kılavuzunda belirtildiği üzere özel yetenek sınavları
üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan
hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
denilecektir. İcra Sanatları Fakültesi bünyesindeki tüm bölümler için ÖYSP, 2. Aşama
Sınavı (Kayıt Kabul Sınavı) puanıdır.
YERLEŞTİRME PUANI (KESİN KAYIT PUANI –YP) Yerleştirmeye esas olan puanın
hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2022-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.

8

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
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 )
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.
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.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.07.2012 tarihli kararı doğrultusunda Devlet
Konservatuvarlarının / Konservatuvarların Lise devresi mezunlarının Lisans devresine
dikey geçişlerinde Merkezi Sınava (TYT) girmeden Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne (ÖSYS) kontenjan bildirdiği
programlara başvurabilirler. Bu adaylar özel yetenek sınavında başarılı olmaları
halinde lisans programlarına ön kayıt yaptırabilirler. Değerlendirme ve yerleştirme
işlemlerinde bu adaylara TYT için öngörülen taban puanı üzerinden işlem yapılır.
TYT’ye girmeden dikey geçişle gelen adaylar ÖSYM kılavuzunda belirtilmiş burslardan
yararlanamazlar. Bu durumdaki adaylardan TYT’ye girmiş ve 150’den yüksek puan
alan adayların Yetenek Puanı hesaplamalarında aldıkları TYT puanı kullanılacaktır.
2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek
sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2022-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına
yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.
2021-YKS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi
Sisteminden (YÖKSİS) alınacak ve bu adayların OBP’lerinin çarpılacağı katsayıları
yarıya düşürülecektir.
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Yerleştirme puanına göre adaylar Asil ve Yedek olarak listelenecektir. Kontenjan
dışında kalan adaylar sınav sonuç listesinde aldıkları yerleştirme puanına göre
sıralanarak “yedek” olarak duyurulur. Yedek liste, asil listenin 2 katı olarak belirlenir.
Asil listede kazananlardan kayıt yaptırmayan kişi sayısı kadar yedek listeden adaylar
MGÜ akademik takviminde duyurulan yedek kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilirler.
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.
Görmeyen veya az gören adaylar için önemli notlar:
1. Kabartma yazı bilmeyen görme engelliler için okuyucu ve işaretleyici desteği
sağlanacaktır.
2. Kabartma yazı okuyup yazabilen görme engelli adaylara sınav sırasında
okuyucu ve işaretleyici görevlendirilmez. Bu adaylar sınava kendilerine ait olan
tablet kalem ya da daktiloyla katılabilirler. Tercih etmeleri durumunda bilgisayar
ya da kabartma ekran kurumumuz tarafından sağlanacaktır.
3. Az gören adaylar için çevrimiçi sınav başvuru formunda belirtmeleri halinde
büyük punto ile soru kâğıtları hazırlanacaktır.
4. Adayın yukarıdakiler dışındaki ihtiyaçlarını çevrimiçi başvuru esnasında
tanımlayıcı bir şekilde ifade etmesi beklenir.
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İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ LİSANS DEVRESİ GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAV
KURALLARI ve ÖNLEMLER
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, İcra Sanatları Fakültesi Lisans Devresi
Giriş Özel Yetenek Sınavı'na giren tüm adaylar aşağıda belirtilen sınav kurallarına
uymakla yükümlüdür. Kurallara uymayan adaylar, sınava ilişkin tüm haklarını
kaybederler.
1. Adayların sınav salonunda elektronik alet (cep telefonu, görüntü/ses kayıt cihazı,
fotoğraf makinesi vb.) delici kesici alet (kalemtıraş hariç) ve sınav koşullarını
tehlikeye sokacak herhangi bir cisim bulundurmaları kesinlikle yasaktır. Bu
durumdaki adaylar sınava alınmayacaktır.
2. İlk aşama sınavına girmeyen adaylar ikinci aşama sınavına alınamazlar.
3. Adaylar sınav başlama saatinden 15 dakika öncesinde İcra Sanatları Fakültesi
önünde hazır bulunmalıdır. Sınav başlama saatinden sonra hiçbir aday sınav
salonuna kabul edilmeyecektir.
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