
MÜZİK BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI ADAYLARI İÇİN 

Müzikoloji, Müzik Teorisi ve Müzik Teknolojileri alanlarının ortak programını oluşturan Müzik 

Bilimleri Doktora Programı, adaylara; bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, 

verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek analiz etme, yorumlama ve yeni 

sentezlere ulaşmak için gerekli beceri ve tecrübeleri kazandırmayı amaçlayan bir 

yükseköğretim programıdır. Bu programa girmeyi hedefleyen adayların, ilgi ve yeterliliklerine 

göre müzikoloji, müzik teorisi veya müzik teknolojileri alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmaları gerekmektedir. Program, yapısı gereği, çok-disiplinli bir yaklaşım içindedir. Programa 

başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet notunun 3.00 ve üzerinde olması 

gerekmektedir. Alan ya da yaş sınırlaması bulunmamaktadır. ALES şartı aranmamaktadır. 

YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 ve üzeri puan alınması şartı aranmaktadır. 

1. Kontenjanlar 

MGÜ Müzik Bilimleri Doktora Programı, T.C. uyruklu 10 (on), yabancı uyruklu 1 (bir); Yatay 

Geçiş, T.C. uyruklu 1 (bir), yabancı uyruklu 1 (bir) olmak üzere toplam 13 (on üç) kişilik 

kontenjana sahiptir. 

Program Adı T. C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu 
Yatay Geçiş 

T. C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu 

Müzik Bilimleri 
Doktora 

10 1 1 1 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurularında Dikkate Alınacak Ölçütler: 

 Müzik Bilimleri Doktora Programına başvuran adayların, yurtdışında yüksek lisans 

eğitimini tamamladığına dair YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip 

olmaları gerekir. 

 Yabancı uyruklu adayların başvurularında ALES şartı aranmaz. 

 Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Türkçe dil seviyesini 

gösteren, YÖK tarafından kabul edilmiş, Türkçe eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarına bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde bir belge 

ibraz etmeleri zorunludur. Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan 

adayların kayıtları yapılır ve bu adaylar bir (1) yıl süreyle Türkçe eğitimi almak üzere 

izinli sayılırlar. Belirtilen süre sonunda C1 seviyesinde Türkçe belge ibraz 

edemeyen adayların kesin kayıtları yapılmaz ve yapılmış olan kayıtları da silinir. 



 Müzik Bilimleri Doktora Programına başvuru yapacak Yabancı Uyruklu adaylardan, 

Merkezi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 55 puan almış olma şartını veya 

Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından eşdeğer puanı sağlamış olmaları istenmektedir. Bu 

belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, ders aşaması bitinceye kadar 

aranılan dil şartını sağlamak zorundadır. 

 

2. Başvuru Takvimi 

Başvuru takvimi aşağıdaki gibi olup ilan edilen tarihler, başvuru yoğunluğuna bağlı olarak 

yeniden düzenlenebilir. Alan bilgisi sınavı ve sözlü görüşmeye alınacak adayların 29 ve 31 

Ağustos 2022 tarihlerinde sınavın yapılacağı Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (MBTF) 

binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Tüm adaylara ait sınavların 29 Ağustos’ta 

bitirilmesi halinde sınav süreci tek günde tamamlanacaktır. 

Başvuru Tarihi Dosya Değerlendirme 
Alan Bilgisi Sınavı                
ve Sözlü Görüşme 

25 Temmuz-5 Ağustos 2022 22-24 Ağustos 2022 
29Ağustos 2022-31 Ağustos 

2022   

Başvuruların MGÜ web sitesi 
(www.mgu.edu.tr) üzerinden 
çevrimiçi olarak yapılması 

Çevrimiçi kayıtta sisteme yüklenen 
dosyaların jüri tarafından 
değerlendirilmesi 

Adayların alan bilgisi sınavları 
ile sözlü görüşmelerinin yüz 
yüze yapılması 
Bu aşamaya katılmaya hak 
kazanan tüm adayların 29 
Ağustos 2022 tarihinde MGÜ 
yerleşkesinde bulunması 
gerekmektedir. Tüm adaylara 
ait sınavların 29 Ağustos 
2022’de bitirilmesi hâlinde 
sınav süreci tek günde 
tamamlanacaktır. 

 

3. Sınav ve Değerlendirme 

Müzik Bilimleri Doktora Programında eğitim almayı hedefleyen adaylar, bilimsel ve mesleki 

bakımlardan çok yönlü bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Sınava ait aşamalar ile nihai 

değerlendirmedeki yüzdeleri aşağıdaki gibidir: 

Aşama İçerik Gerçekleştirme Puan Yüzdesi 

Birinci Aşama Dosya  Online başvuru               

(ön kayıtla birlikte) 

20 puan 

İkinci Aşama Alan Bilgisi (Yazılı Sınav) + 

Genel Kültür/Sözlü İfade 

Değerlendirmesi 

MBTF binasında yüz 

yüze 

60+20 puan 

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


Toplam 100 puan 

Uyarı: Nihai sonuçlar, sonuç ilan tarihinde, MGÜ web sayfasından duyurulmaktadır. 

 

4. Sınav Aşamalarına Ait Bilgiler 

4.1. Birinci Aşama 

Sınavın birinci aşaması, aday tarafından ön kayıt sürecinde sisteme yüklenen dosyanın 

değerlendirilmesini içermektedir.  

Dosya Değerlendirme: Bu aşamada adaydan, başvuru yapılan alanın kapsadığı konulara 

ilişkin bilimsel bilgi ve yeterliklerini yansıtıcı nitelikte, tamamen kendisi tarafından oluşturulmuş 

ve çeşitli belgelerle desteklenebilen, özenli ve ayrıntılı bir tanıtım dosyası istenmektedir. Dosya 

içeriğinde aşağıdaki unsurlar yer almalıdır:  

1.) Özgeçmiş,  

2.) Yüksek Lisans Tezi,  

3.) Aday tarafından hazırlanan, özgün şekilde adayın kendi ifadeleriyle oluşturulmuş 
ve yararlanılan kaynakların (bibliyografya) düzenli bir şekilde belirtilmiş olduğu, 
müzik bilimleri alanını ilgilendiren konularda iki adet makale/metin/proje taslağı, 

4.) Varsa, diğer sanat disiplinleriyle ilgili çalışmalardan örnekler (fotoğraf, film, web 
veya interaktif medya için tasarımlar, edebi metinler, vb.),  

5.) Varsa, bilinen yabancı dillere dair sertifikalar/çeviriler, vb.,  

6.) Adayın, Müzik Bilimleri Doktora Programını tercih etme sebeplerini; alanda 
uzmanlık kazanmaya yönelik hedefleri ile uzmanlık alanına dair bilimsel bakış ve 
bilgi birikimini yansıtan, en fazla iki sayfalık tanıtıcı bir metin. 

Online başvuru aşamasında söz konusu dosya içeriğinin ön kayıtlar çerçevesinde 5 Ağustos 

2022 tarihine kadar, tek bir pdf dosyası halinde, aşağıdaki biçimde etiketlenerek ön kayıtta 

tanımlanan sisteme yüklenmesi gerekmektedir: 

adayın adı soyadı_müzikbilimleri dr_dosya.pdf  

Örnek: ahmet mithat_müzikbilimleri dr_dosya.pdf 

Pdf dosyası oluşturma; farklı metin/görüntü dosyalarını tek bir belgede birleştirme konusunda 

deneyimli olmayan adaylar, https://smallpdf.com/tr/merge-pdf, https://combinepdf.com/tr/ veya 

https://www.ilovepdf.com/tr/pdf-birlestirme gibi linklerden yararlanabilir. 

4.2. İkinci Aşama 

Sınavın ikinci aşaması, adayın alan bilgisini ölçme ve anlamaya yönelik “yazılı sınav” 

ile “sözlü görüşme” uygulamalarından oluşmaktadır.  

Alan Bilgisi Sınavı (Yazılı Sınav): Alan bilgisi sınavı; adayın akademik bilgi seviyesini 

ve bilimsel perspektifte çözüm üretebilme yetisini ölçmeye yönelik 30 dakikalık bir sınavdır. 

https://smallpdf.com/tr/merge-pdf
https://combinepdf.com/tr/
https://www.ilovepdf.com/tr/pdf-birlestirme


Engelli adaylar için sınav süresine, 8/03/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Engelli 

Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına 

Dair Yönetmelik” uyarınca, toplam sürenin %15’inden az olmamak kaydıyla ilave yapılacaktır. 

Görmeyen adaylardan sınava tablet kalem ya da daktiloyla katılacak olanların sınav 

kâğıtlarının mürekkep baskıya dönüştürülmesi süreci sınav süresine dâhil edilmeyecektir. 

Görmeyen veya az gören adaylar için önemli notlar: 

 Kabartma yazı bilmeyen görme engelliler için okuyucu ve işaretleyici desteği 

sağlanacaktır. 

 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. Ancak tercih etmeleri durumunda bilgisayar ya da 

kabartma ekran kurumumuz tarafından sağlanacaktır. 

 Çevrimiçi sınav başvuru formunda belirtmeleri halinde az gören adaylar için büyük 

punto ile soru kâğıtları hazırlanacaktır. 

 Adayın, varsa yukarıda belirtilenler dışındaki ihtiyaçlarını, çevrimiçi başvuru 

esnasında, açık bir şekilde belirtmesi gerekmektedir. 

Sözlü Görüşme/Mülakat: Adaylar, yazılı sınavın hemen ardından, sırayla, sözlü 

görüşmeye alınmaktadır. Bu aşamada adaylar, Müzik Bilimleri Doktora Programında 

benimsenen öğretim yaklaşım ve ölçütlerine yatkınlıkları ve ifade yetileri bakımlarından 

değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Müzikoloji, müzik teorisi ve müzik teknolojisi alanlarındaki 

akademik bilgi birikimi, yetkinlik ve yeterliklerinin tespiti çerçevesinde adaylara; bilimsel ilgi, 

yönelim ve araştırmacılık gibi konuların yanı sıra müzik tarihi, müzik terminolojisi veya işitme 

gibi alanlarda sorular yöneltilebilmektedir. 

 

5. Sonuçların Belirlenmesi ve Duyurulması 

Sınav jürisi, aday değerlendirmelerini 100 tam puan üzerinden yapmaktadır. Sınavdan 70 

puan ve üzeri alan adaylar “başarılı” sayılmaktadır. Giriş sınavından 70 ve üzeri not alan 

öğrencilerin başarı sıralaması; yüksek lisans mezuniyet notlarının %15’i, yabancı dil notlarının 

%25’i ile giriş sınav notlarının %60’ı temel alınarak hesaplanmaktadır. Sınav jürisi tarafından 

bölüm kontenjanına göre yapılacak sıralama sonrasında asil sıralamaya giren aday listesi ile 

asil aday sayısının 2 (iki) katına kadarını ihtiva edebilen yedek liste oluşturulabilmektedir. 

Nihai listeler, sonuç ilan tarihinde, MGÜ web sayfasından duyurulmaktadır. 

 



 

 


