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MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ 

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ  

MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 

 

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalına 

2022-2023 eğitim-öğretim yılı için “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Adayların ön kayıt 

işlemleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrenci işleri tarafından yürütülecektir. 

ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜM VE KONTENJANLAR 

Bölüm Ana Bilim Dalı T.C. Kontenjan Yabancı Uyruklu 

Müzik Eğitimi Müzik Eğitimi 40* 2 

(*) Lütfen engelli adaylar bölümüne bakınız. 

 

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtildiği üzere, özel yetenek 

sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapacak adayların Y-TYT’de en düşük 

800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı 

sırası dikkate alınır.). Başvurularda bu karar dikkate alınacak ve karara uygun sıralamaya sahip 

olan adayların sınav başvurusu kabul edilecektir. 

 

Ön Kayıt Tarihleri 

Adayların Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları 01 Ağustos 2022 ile 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında, 

üniversitemiz resmi internet adresinden (www.mgu.edu.tr) çevrim içi olarak yapılacaktır. Adayın ön 

kayıt esnasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt esnasında teslim ettiği bilgi ve 

belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı kazanmış olsa dahi sınavı iptal edilecektir. 

 

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Müzik Eğitimi Bölümü için 40 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Sınava 

girecek adayların listesi 08.08.2022 tarihinde çevrim içi olarak mgu.edu.tr internet adresinde ilan 

edilecektir. Adaylar kendileri için açıklanan gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Aksi takdirde 

sınav haklarını kaybedeceklerdir. 
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1. MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI  

 

 

Ana Bilim Dalı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri 

Müzik Eğitimi 
09-11 Ağustos 

2022 
09:30 

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim 
Fakültesi (Yeni Bina) 

 

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, tek aşamada gerçekleştirilecektir. Müzik Eğitimi 

Ana Bilim Dalı Özel Yetenek Sınavı için adaylar sınav günü, 08.08.2022 tarihinde web sayfasında ilan 

edilen sınava giriş listesine uygun biçimde, sınava giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgeleri kontrol 

edilerek sınava alınacaklardır. Son adayın sınavı sonrasına değerlendirme aşamasına geçilecektir. Özel 

Yetenek Sınavı sonucunda sınav puanı 50 puan altında olan adayların yerleştirme puanı 

hesaplanmaz. 

 

Adayların Sınav Günlerinde Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belge ve Araçlar 

● Kimlik Belgesi  

(Adayların sınava girebilmeleri için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından verilen Sınava Giriş Belgesinden başka, 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 olmayacağını 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 
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ÖZEL YETENEK SINAV SORULARI VE PUANLAMA 

 

SES TEKRARI Soru Sayısı Birim Puanı Toplam Puan 

İki ses tekrarı 4 adet 2 8 

Üç ses tekrarı 4 adet 3 12 

Dört ses tekrarı 2 adet 5 10 

DEŞİFRE SOLFEJ Soru Sayısı Birim Puanı Toplam Puan 

Deşifre Solfej Okuma (4 ölçü) 1 adet tonal 2,5 10 

RİTİM ve EZGİ TEKRARI Soru Sayısı Birim Puanı Toplam Puan 

Ritim tekrarı (4 ölçü) 
1 adet basit 1 

8 
1 adet aksak 1 

Ezgi tekrarı (4 ölçü) 
1 adet tonal 1,5 

12 
1 adet makamsal 1,5 

ÇALGI ve SES İCRASI Eser Sayısı Birim Puanı Toplam Puan 

Çalgı icrası 1 eser 20 20 

Ses icrası 1 eser 20 20 

GENEL TOPLAM 15 SORU 2 ESER 100 PUAN 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI İÇERİĞİ 

 

Ses tekrarı bölümünde adayın, piyanodan aynı anda çalınan sesleri, kendi sesi ile “na” ya da “a” hecesi 

kullanarak ayrıştırıp tekrar etmesi istenecektir. 

Deşifre solfej bölümünde adayların sınavda kendilerine verilen, 1 adet 4 ölçülük tonal solfej parçasını 

deşifre ederek okuması istenecektir.  

Ritim tekrarı bölümünde adayların kendilerine dinletilen 1 adet “basit ölçü” ve 1 adet “aksak ölçü” 

olmak üzere hazırlanmış 4’er ölçüden oluşan iki ritim kalıbını elle ya da kalemle vuruş yaparak tekrar 

etmesi istenecektir. 

Ezgi tekrarı bölümünde adayların kendilerine dinletilen 1 adet “tonal” ve 1 adet “makamsal” olmak 

üzere 4’er ölçüden oluşan iki ezgiyi “na” ya da “a” hecesi ile söyleyerek tekrarlaması istenecektir. 

Çalgı icrası bölümünde adayın kendisinin seçtiği bir eseri çalgısıyla icra etmesi istenecektir. Piyano 

çalgısı dışındaki diğer çalgılar ve ayaklık vb. araçlar, adaylar tarafından sınava getirilecektir. 

Seslendirilecek eser, adayın bireysel çalgı icrasını en iyi biçimde sergileyecek nitelikte olmalıdır. 

Ses icrası bölümünde adayın kendisinin seçtiği bir eseri seslendirmesi istenecektir. Seçilen eser, adayın 

ses sınırlarını ve bireysel ses icrasını en iyi biçimde sergileyecek nitelikte olmalıdır. 
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2. MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI YERLEŞTİRME 

PUANININ HESAPLAMASI 

 

Adayların yerleştirme puanının hesaplanmasında, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Kılavuzunun “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi” bölümünde belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.  

Özel yetenek sınavı gerektiren programlara yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki 

üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. 

● Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

● Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 

● 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

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 = (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 puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu bir 

programa 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 Sınav Başvurusu ve Sınav Süreci  

 

1. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtildiği üzere, engelli adayların 2022-

YKS'de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-

TYT'de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme 

puanının başarı sırası dikkate alınır.) Engelli adaylardan [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)] durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel 
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yetenek sınavlarına kabul edilir.   

2. 08/02/2018 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan; özel yetenek sınavı ile öğrenci 

alan programlarda, ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan programın kontenjanının; %10’unun engelli 

öğrenciler için ayrılması kararına uyularak 40 öğrenciden 4’ü engelli kontenjanı için ayrılacaktır. İlgili 

programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer öğrenciler için 

ayrılan kontenjana eklenecektir.  

3. 2022 YKS Kılavuzunda belirtildiği üzere, gerekli koşulları sağlayarak başvurusunu tamamlayan 

engelli adaylar, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) 

kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını 

kazananların kayıtları yapılır. 

4. Adayların çevrim içi başvuruda engellilikle ilgili sorulara yanıt vermesi beklenir. (Engellilik grubu 

ve engellilik oranı gibi.) Soruyu yanıtlayan adayların ayrıca sağlık raporlarını da sisteme yüklemeleri 

gerekmektedir.  

5.  Sınav sürecinin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi için adayların çevrim içi başvuru esnasında 

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

üzere hazırlanmış sorulara yanıt vermeleri gerekmektedir.  Bu soruda “diğer” seçeneğini işaretleyen 

adayların, ihtiyaçlarını tanımlayıcı bir şekilde ifade etmeleri beklenir. (Zemin katta bir salon, ayrı oda 

vb.) 1Çevrim içi başvuru esnasında sınava yönelik ihtiyaçlarını belirtmeyen engelli adaylara yalnızca 

okuyucu/işaretleyici desteği sağlanacaktır. 

6. Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık 

Şartlarına Dair Yönetmelik2’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 8/03/2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli 

Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” e dayanarak oluşturulmuştur. 
2 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 için önemli not: 

Özel Yetenek Sınavı içeriğinde yer alan deşifre sınav soruları, görmeyen bireylere kabartma baskı, az 

gören bireylere de büyük puntolu baskı olarak verilecektir. 

 

3. MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

 

Özel Yetenek Sınavı sonucunda lisans programına kayıt yaptırma hakkına sahip olan adaylar, yerleştirme 

puan (YP) sırasına göre (büyükten küçüğe) kontenjan kadar asıl ve diğer adaylar yedek olarak kayıt 

yaptırmak üzere 12.08.2022 tarihinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları üniversitenin resmi internet sitesi 

www.mgu.edu.tr den duyurulacaktır. 

Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına göre asıl listeye girmeye hak kazanan adaylar, 15-17 Ağustos 2022 

tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmalıdır. Belirlenen kontenjanların dolmaması halinde, 

18.08.2022 tarihinde yedek liste ilan edilecek, 19.08.2022 tarihinde yedek listenin en üst sırasından 

başlayarak yedek adayların kayıtları alınacaktır. Kayıtlar açısından herhangi bir mağduriyetin 

yaşanmaması için üniversitenin internet sitesinin dikkatle takip edilmesi önerilir. 

Adaylar ayrıca telefon ve e-posta yoluyla haberdar edileceklerdir. Her aday bir defa aranacaktır. 

Ulaşılmadığı takdirde bir sonraki yedek adaya geçilecektir. Belirlenen kontenjan dolana kadar puan sıralı 

yedek aday listesinden kayıt yapılmasına devam edilecektir. 

Kesin kayıt işlemleri adayın istenilen belgelerle birlikte şahsen başvurmasıyla yapılacaktır. 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

 

1. Adayın 2022 yılı TYT sonuç belgesi (internet çıktısı) 

2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı 

belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) 

3. Alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve 

alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge 

4. 2 adet 4,5*6 cm boyutunda son altı ay içinde önden, kolayca tanınabilecek şekilde çekilmiş fotoğraf 

5. 1 adet T.C. Kimlik Numaralı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdan fotokopisi (aslı ibraz edilecektir) 

6. Erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge 

7. Engelli adaylar için engel durumuna ilişkin sağlık kurulu raporu 

 

 

 

http://www.mgu.edu.tr/
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Kesin Kayıtla İlgili Önemli Notlar 

 

1. Adaylar kesin kayıt için istenen belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır. 

2. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. 

3. Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez. 

4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında üniversite tarafından gerekli yasal 

işlemler yapılır. Aday kesin kayıt işlemlerini yapmış olsa dahi sınavla ilgili tüm haklarını kaybeder. 

 

4. MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAV KURALLARI 

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi 

Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Özel Yetenek Sınavına 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. 

2. Adaylar sınav başlama saatinden 15 dakika öncesinde sınav salonu önünde hazır bulunmalıdır.  

 

5. SINAV TAKVİMİ 

 

Özel Yetenek Sınavına Başvuru 01-05 Ağustos 2022 

Özel Yetenek Sınavına Alınacak Adayların İlanı 08 Ağustos 2022 

Özel Yetenek Sınavı 09-11 Ağustos 2022 

Özel Yetenek Sınavını Kazanan Adayların İlanı 12 Ağustos 2022 

Kesin Kayıt Tarihleri 15-17 Ağustos 2022 

Yedek Aday Kayıt Listesinin İlanı 18 Ağustos 2022 

Yedek Kayıt Tarihleri 19 Ağustos 2022 

 

 


