
● MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ADAYLARI İÇİN: 

 
Kontenjan Tablosu 
 
 

Program Adı 
T.C. 

Vatandaşı 
Yabancı 
Uyruklu 

Yatay Geçiş 

T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu 

Müzik Teknolojisi 
Tezli Yüksek Lisans 

5* 1* 1 1 

 

 
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurularında Dikkate Alınacak Ölçütler 
 

 Müzik Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adayların, yurtdışında 

lisans eğitimini tamamladıklarına 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. 

  



Başvuru Takvimi 
 

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

yeniden düzenlenebilir. Alan bilgisi sınavı ve sözlü görüşmeye alınacak adayların 24 ve 

25 Ağustos 2022 tarihlerinde sınavın yapılacağı Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 

(MBTF) binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Tüm adaylara ait sınavların 24 

Ağustos’ta bitirilmesi halinde sınav süreci tek günde tamamlanacaktır. 

 

Başvuru Tarihi Dosya Değerlendirme 
Alan Bilgisi Sınavı ve Sözlü 

Görüşme 

25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 15 – 19 Ağustos 2022 24 – 25 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 24 

Ağustos 2022 tarihinde MGÜ 

yerleşkesinde bulunması 

gerekmektedir. 

Tüm adaylara ait sınavların 24 

Ağustos 2022’de bitirilmesi 

halinde sınav süreci tek günde 

tamamlanacaktır. 

 

  



Giriş Sınavı Değerlendirme Tablosu 

 

Alan Bilgisi Sınavı Sözlü Görüşme Dosya Değerlendirme TOPLAM 

60 20 20 100 

 
Açıklamalar: 

 

Programa başvuracak adayların lisans mezuniyet notunun 2.50 ve üzerinde olması 

gerekmektedir. Alan ya da yaş sınırlaması bulunmamaktadır. ALES şartı 

aranmamaktadır. 

Dosya Değerlendirme: 

Adayın; 

A. Başvurduğu Müzik Teknolojisi Yüksek Lisans Programı kapsamında, çalışmayı 

hedeflediği konu ya da konulara olan ilgisini ve/veya yatkınlığını yansıtan ve kendi 

ürettiği ses kayıt, ses programlama, çalgı yapım, ses elektroniği, akustik gibi 

alanlara yönelik tek bir çalışmasının  

a. Dijital kopyasını (CD/DVD/Harici USB Bellek vb), 

b. Çalışma içeriğine ait açıklamaların olduğu bir A4 sayfası uzunluğundaki 

metnini,  

B. Alana ilişkin kişisel çalışmalarının ve bu çalışmalara ait  

a. Ses dosyası,  

b. Yazılım ya da  

c. Yazılı belge gibi ilgili materyallerin ve  

d. Bu materyallerin dökümünün yer aldığı dijital kopyayı (CD/DVD/Harici USB 

Bellek vb), 

C. Özgeçmişini  

İçeren dosyayı, üç (3) kopya halinde sınav öncesinde jüriye sunması  

ve 

Okulun internet sitesinde belirtilen alana yüklemesi gerekmektedir. 



Alan Bilgisi Sınavı 

 

Müzikal İşitme: 

Adayın dinletilen ses kaydındaki müzikal ögeleri dinleyerek ayırt edebilme, özelliklerini 

tespit ve teknik bir dille ifade edebilme yetenekleri ölçülecektir.   

 

Mesleki İşitme: 

Adayın sınav esnasında dinletilen sesleri teknik olarak analiz, sınıflandırma ve tarif 

yetenekleri ölçülecektir. 

 

Mesleki Bilgi: 

Adaya alana ilişkin değişen zorluklarda teknik ve teorik bilgi ölçmeye yönelik sorular 

sunulacaktır.  

 

Problem Çözme: 

Adayın karşılaşabileceği mesleki problemleri tahlil edebilme ve çözüm yöntemi 

sunabilme yetenekleri değerlendirilecektir. 

 

Akademik Yazma: 

Adayın akademik çerçevede yazı yazarken kullanacağı sınıflandırma, tanımlama, 

niteleme vb. yetenekleri ölçülecektir. 

 

Akademik Araştırmaya Yatkınlık: 

Adayın akademik bir çalışma yürütebilmek için gerekli olan araştırma yapabilme yeteneği 

ölçülecektir. 

  



Sınavın bu aşaması için adayların belirtilmiş yayına erişip yayın ile ilgili olarak 

sorulacak aşağıdaki soruya hazırlanması gerekmektedir. Soru, sınavın ilk 

bölümünde yazılı olarak cevaplanacaktır ve sonraki bölümde verilen yazılı cevap 

sözlü olarak tartışılacaktır. 

 

Yayın: 

Cihan, I. (2017). MÜZİK TEKNOLOJİSİNDE SENKRONİZASYON ve ZAMAN KODLU 
SENKRON SORUNLARININ KÖKENİ. AKÜ AMADER, 6, 10. doi:10.5578/amrj.57396 
 

Soru: 

Bu makalenin devamı niteliğinde bir çalışma yapmak isteseydiniz nasıl bir çalışma olurdu? 
Ne gibi eklemeler yapardınız? 
 

Sözlü Görüşme: 

Adayın akademik tavra yatkınlığı ölçülecek ve yazılı sınavının kısa bir değerlendirmesi 

yapılacaktır. 

 

Sonuçların Belirlenmesi ve Duyurulması:  

Giriş Sınavından 60 ve üzeri not alan öğrencilerin başarı sıralama notları, lisans 

mezuniyet notlarının %30’u ile giriş sınav notunun %70’i temel alınarak hesaplanır ve 

nihaî sıralama buna göre yapılır. Program kontenjanlarının en az iki katı kadar yedek 

liste düzenlenir ve nihaî sıralama buna göre yapılır. Program kontenjanlarının en az iki 

katı kadar yedek liste düzenlenir. Yüksek Lisans Giriş Sınavlarında başarılı olan ve kesin 

kayıt hakkı kazanan asil ve yedek öğrencilerin listesi, MGÜ web sitesinde ilan edilir. 

 

Görmeyen veya Az Gören Adaylar İçin Önemli Notlar 

1. Görmeyen veya az gören adaylar için yazılı sınav bilgisayar ile yapılacaktır. 

Bilgisayar kurumumuz tarafından sağlanacaktır. 

2. Adayın, varsa yukarıda belirtilenler dışındaki ihtiyaçlarını, çevrimiçi başvuru 

esnasında açık bir şekilde belirtmesi gerekmektedir. 

https://doi.org/10.5578/amrj.57396

