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Kontenjan Tablosu 
 

Program Adı T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu 

Müzikoloji 5 1 

 
Müzikoloji Yüksek Lisans Programında T.C. vatandaşları için 5 (beş), yabancı uyruklu 

adaylar için 1 (bir) kişilik kontenjan belirlenmiştir. 

 
Ön Kayıt ve Sınav Aşamaları  

 
Pandemi nedeniyle, bu yıl uygulanacak sınav süreci özel tedbirler alınarak şu şekilde 

kurgulanmıştır:  

 

Ön Kayıt 
Dosya 

Değerlendirme 
Alan Bilgisi Sınavı ve 

Sözlü Görüşme 

30.08-10.09-2020 11.09-16.09.2020 17.09.2020 

Adayların MGÜ 
Web Sayfası 

üzerinden online 
başvuru yapması. 

Online kayıt 
sırasında sisteme 

yüklenecek 
dosyanın jüri 

tarafından 
değerlendirilmesi. 

Moodle üzerinden alan 
sınavı ve sözlü görüşme 

 
Giriş Sınavı Değerlendirme Tablosu 
 

Alan Bilgisi Sınavı Sözlü Görüşme Dosya Değerlendirme TOPLAM 

60 20 20 100 

 
Açıklamalar: 

 
Dosya Değerlendirme 

Adayın başvurduğu müzikoloji dalı kapsamında, Yüksek Lisans öğrenimi göreceği alanda 

özgün bir tez üretme hedefiyle; öğretimi yapılacak konulara olan ilgisini ve/veya 

yatkınlığını/yönelimini yansıtan ve tamamen kendi ürettiği; tamamlayıcı/destekleyici 

verilerle (ve belgeleriyle) de pekiştirilebilecek bir sunum dosyası hazırlaması 



beklenmektedir. Bu dosyada aşağıdaki çalışmalar/belgeler yer almalıdır:  

 

1. Özgeçmiş 

2. Adayın müzikoloji alanı kapsamında değerlendirilebilecek çalışmalarından örnekler; bu 

çalışmaları belgeleyen dokümanlar 

3. Varsa/istenirse, diğer sanat disiplinleriyle ilgili çalışmalardan örnekler (fotoğraf, film, web 

veya interaktif medya için tasarımlar, edebiyat kapsamına giren metinler, vs.) 

4. Varsa, bilinen yabancı dillere dair sertifikalar/çeviriler, vs. 

5. Adayın müzikoloji alanında Yüksek Lisans yapma istencini, gerekçelerini; alana dair 

genel bakışını; bu alandaki hedeflerini anlatan, en fazla iki sayfalık bir metin 

6. Adayın hazırlamayı düşündüğü/hedeflediği/umduğu tez çalışması için bir taslak/tez 

önerisi ve olası ikinci, dilenirse üçüncü bir öneri için benzer taslak 

 

Dosya içeriğinin MGÜ web sitesine ve muzikolojioys@mgu.edu.tr adresine bir Google 

Drive bağlantısı olarak gönderilmesi istenmektedir. 

 

Alan Bilgisi Sınavı 

Adayın genel müzik kültürünü, meslekî bilgi seviyesini ve bilimsel bir perspektifte çözüm 

üretebilme yetilerini ölçecek bir yazılı sınav yapılacaktır. Bu aşama, pandemi koşulları 

nedeniyle internet tabanlı Moodle ara yüzü üzerinden gerçekleşecektir. Aday, şahsi 

bilgisayarının klavyesi vasıtasıyla ara yüzdeki ilgili alana soruyu cevaplayabilecektir. Ancak 

herhangi bir aksaklık yaşadığı takdirde aday, yazılı sorunun cevabını kurşun/tükenmez 

kalem ile boş bir A4’e sayfasına yazarak cevap kağıdının fotoğrafını, sınav süresi zarfında 

şu mail adreslerine de gönderebilir: muzikolojioys@mgu.edu.tr (ihtiyaten 

serdarerkan@mgu.edu.tr ve selim.tan@mgu.edu.tr).    

 

Sözlü Görüşme 

Bu aşamada adayın incelenmiş olacak dosyasından da hareket edilerek başta müzikoloji 

alanına dair olmak üzere, ilgili/ilişkili olabilecek konular üzerinde bilgi ve muhakemeye dayalı 

sorularla şekillendirilecek bir görüşme gerçekleştirilecektir. Adayın bilim, kültür, entelektüel 

yönelimler ve okur-yazarlıkla ilgisi; araştırmacılığa eğilimi, vb. konular çözümlenerek 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu aşama da pandemi koşulları dolayısıyla Moodle ara 

yüzü üzerinden görüntülü konuşma şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu aşamanın 
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gerçekleşmesinde zaruri ihtiyaçlar olan kamera ve mikrofonun temini ve çalışır olduğu 

adayların sorumluluğundadır. Her bir adaya özel link tanımlanacaktır. Sınav öncesinde bu 

linklerin mail adreslerine ulaşmış olduğu teyit edilmelidir.  

 

Sonuçların Belirlenmesi ve Duyurulması 

Giriş Sınavından 60 ve üzeri not alan öğrencilerin başarı sıralaması, 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. 

Yüksek Lisans Giriş Sınavlarında başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek 

öğrencilerin listesi, MGÜ web sitesinde ilan edilir. 


