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MÜZİK ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ  

Fakültemizin, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na 2019-2020 eğitim öğretim yılı için “Özel Yetenek 
Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Adayların önkayıt işlemleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesi tarafından yürütülecektir. 

ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLAR 

Bölüm Anabilim Dalı T.C. Kontenjan Yabancı Uyruklu 

Müzik Eğitimi Müzik Eğitimi 30 -- 

 

Ön Kayıt Tarihleri : 01 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında, üniversitemiz resmi internet 

sayfasından (www.mgu.edu.tr) online olarak yapılacaktır. 
 

* Adaylar Tüm Üniversite Bölümleri içinde Ön kayıt sırasında en fazla 2 (iki) bölüm tercihi 

yapabilirler.  

Başvurularda adayın TYT sınavı puan türlerinden en az 150 ve üzeri puan almış olması 

gerekmektedir. 
 

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ 

 

Anabilim Dalı Tarih Saat Sınav Yeri 

Müzik Eğitimi  29 Temmuz- 02 Ağustos 2019 09.30 
Ankara Müzik ve Güzel 

Sanatlar Üniversitesi 

 

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Giriş Özel Yetenek Sınavı, Temel Müziksel İşitme Sınavı (ilk aşama) 

ve performans (ikinci aşama) sınavı olmak üzere 2 (iki) aşamada gerçekleştirilecektir. Adayların 

ilk aşamada piyano ve bağlama, kanun, tanbur çalgılarından biri ile duyum düzeyleri sınanacak, 

ikinci aşamada ise enstrümanları ve sesleri ile gerçekleştirecekleri performansları 

değerlendirilecektir.  
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İlk aşama sonunda 50 puan ve üzeri alan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak 

kazanacaklardır. Bu nedenle adayların sınav başlangıç tarihinden itibaren sınav yerinde 

bulunmaları gerekmektedir. Her iki aşama sınavı da 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, 

adayın giriş özel yetenek sınav puanı ilk aşamanın %50’si ve ikinci aşamanın %50’si alınıp 

toplanarak hesaplanacaktır.  

 

Temel Müziksel İşitme Sınavı: Adayın ezgisel yatay çizgileri, ritmik modelleri hafızada 

tutabilme ve kendi sesiyle yada eliyle (ritm algısı kontrolünde) tekrar edebilme becerisini ve çok 

seslilik algısını değerlendirmeyi amaçlar. 

İki, üç ve dört ses işitme: Piyanoda aynı anda çalınarak verilen birden çok sesi önce kalın sesi 

ardından ince sesi olmak suretiyle tekrar edebilmek.  

Ezgi işitme: Piyano ve bağlama, kanun, tanbur çalgılarından biri ile verilen bir ezgiyi ya da ezgi 

parçasını aynı biçimde tekrar edebilmek.  

Ritm algısı: Verilen ritmik modeli aynı şekliyle tekrar edebilmek. 

 

Temel Müziksel İşitme Sınavı Puanlama Tablosu: 

Soru Tipi Birim 
Puan 

Toplam Puan 

İki Ses 4 adet 3 12 

Üç Ses 3 adet 4 12 

Dört Ses 2 adet 6 12 

1. Ezgi 2/4’lük 4 ölçü (tonal) 5 20 

2. Ezgi 2/4’lük 4 ölçü(makamsal) 5 20 

1. Ritim 2/4’lük 4 ölçü 2 12 

2. Ritim 5/8’lik 4 ölçü 2 12 

 TOPLAM 100 

 

Performans sınavı: Adayın çalgısı ve sesi ile birer eser seslendirmesi beklenmektedir. 

 

Performans Sınavı Puanlama Tablosu: 

Performans Tipi Puan Toplam 

Puan 

Çalgı 1 (Adet) 50 50 

Ses 1(Adet) 50 50 

 TOPLAM 100 
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Not: İlk aşamada yer alan duyum düzeyi sınavı puanı, başvuru yapan bütün adaylar için aynı 

içeriğe sahiptir. İlk aşama sınavına girmeyen öğrenci ikinci aşama sınavına alınmaz. Sınav jürisi 

sınav içeriğinde ve puanlamada gerekli gördüğü değişiklikleri gerçekleştirme hakkına sahiptir. 

 

Adayların Sınav Günü Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belge ve Araç-Gereçler 

- Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) 

- Sınav giriş belgesi 

 

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar: 

 

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

Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Özel Yetenek Sınavı'na giren tüm adaylar aşağıda 

belirtilen sınav kurallarına uymakla yükümlüdür. Kurallara uymayan adaylar, sınava ilişkin tüm 

haklarını kaybederler. 

1- Adayların sınav salonuna cep telefonu, fotoğraf makinesi vb. cihazlarla girmeleri kesinlikle 

yasaktır. 

2- İlk aşama sınavına girmeyen öğrenciler ikinci aşama sınavına alınamazlar. 

 

Yerleştirme Puanının Hesaplanması 

 

(ÖSYM 2019-2020 Kılavuzunda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul Edilen 

Bölümlere İlişkin Değerlendirme” kısmında belirtildiği şekilde hesaplama yapılacaktır.) 

 

Adayların özel yetenek sınav puanı, ilk aşama sınav puanının %50’si ile ikinci aşama sınavının 

%50’si alınıp toplanarak elde edilir. 

Özel yetenek sınavı gerektiren programlara 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. 2019-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. 
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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 

30.3.2012 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 ) 

 

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan 

sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

Engelli Adaylar 

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)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın 

yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli 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 sınav sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır. 

 

KESİN KAYIT 

Özel Yetenek Sınavında başarılı olanlar yerleştirme puan sırasına göre (büyükten küçüğe) 

kontenjan kadar asıl ve yedek olarak 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, belirlenen 

tarihe kadar kesin kayıt işlemlerini yaptırmalıdır. Belirlenen kontenjanların dolmaması halinde, 

yedek listenin en üst sırasından başlayarak yedek adayların kayıtları alınır. 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 

http://www.mgu.edu.tr/
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kontenjan dolanakadar puan sıralı yedek aday listesinden kayıt yapılmasına devam 

edilecektir. 

Kesin kayıt işlemleri adayın istenilen belgelerle birlikte şahsen başvurmasıyla yapılacaktır. 

 

Kesin Kayit İçin Gerekli Belgeler 

 

1. Adayın 2019 yılı TYT sonuç belgesi. (İnternet 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 

 

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. 

 

 


