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MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI  

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
bünyesinde hizmet veren Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1999 yılında açılmıştır. Açıldığı yıldan 
itibaren pek çok mezun veren kurum, halen 2 doçent doktor, 2 yardımcı doçent doktor, 2 öğretim 
görevlisi doktor, 4 öğretim görevlisi, 1 okutman ve 6 araştırma görevlisi ile eğitim vermeye 
devam etmektedir. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda Lisans programının yanı sıra Yüksek 
Lisans ve Doktora programı da yer almaktadır. Anabilim dalımız mezunları T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarına müzik öğretmeni olarak atanabilmektedir. 
Bunun dışında, Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında, Güzel Sanatlar 
Fakültelerinde, Devlet Konservatuvarlarında ve Rektörlüklere bağlı Güzel Sanatlar Bölümlerinde 
müzik öğretim elemanı, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine sınavla genel ya da dal öğretmeni 
olarak atanmakta, müzik topluluklarında (koro ve orkestralarda) sanatçı, Kültür Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve TRT’de uzman ve müzik programcısı olarak görev almaktadırlar. 
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1. GİRİŞ 

2017–2018 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. 
Alınacak öğrenci sayısı YÖK’ün belirlediği ‘30’ (otuz) kontenjan ile sınırlıdır. Başvurup 
kazanmaları halinde bu kontenjanın ikisi engelli bireylere ayrılmıştır. Engelli öğrenciler için 
(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) durumlarını, “engelli 
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve 
üzerinde olanlar, özel yetenek sınavına kabul edilir. Ayrıca, 30 (otuz) kontenjana ilave olarak 
yabancı uyruklular için 4 (dört) adet kontenjan daha ayrılmıştır. TC ve KKTC öğrencileri için 
hazırlanmış olan 2017-2018 OMÜ Müzik Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları, yabancı 
uyruklu öğrenciler için de olduğu gibi geçerlidir. Bunun dışında kalan hususlar için OMÜ 
Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesindeki talepler ve yükümlülükler olduğu 
gibi geçerlidir. Bu kitapçık sınav ile ilgili bilgileri içermektedir. 

2. SINAV PROGRAMI 

SINAV AŞAMASI TARİH VE GÜN SAAT SINAV YERİ 

 
I.Aşama  Sınavı  
(Eleme) 

7-8 Ağustos 2017 09:00* 

O.M.Ü. 
Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı/ 
Samsun Devlet 
Konservatuvarı 

Binası 
Güzel Sanatlar 

Kampüsü 
İlkadım - Samsun 

II Aşama Sınavı 
(Yerleştirme) 9 Ağustos 2017 09:00* 

 
*Her iki aşamada da adayların istenen belgeleri teslim etmek üzere I ve II. aşamaya 
girecekleri sınav tarihlerinde Saat 08:00'de bina önünde hazır bulunması gerekmektedir. 
Sınav komisyonu gerekli gördüğü takdirde sınav yeri ve saatinde değişiklik yapabilir. 
 

3. KAPSAM 
 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Müzik Yetenek Sınavı, bu 

bölüme girmek için ön kayıt yaptıran adaylar arasından müzik yetenekleri ve bireysel 
kapasiteleri daha yeterli olanları seçmek amacıyla yapılır. Sınav iki aşamalı yapılır. I. Aşama, 
eleme sınavıdır. Sınava giren aday sayısı ne olursa olsun; I. Aşama sınavıyla aday sayısı, 
kontenjanın iki katına düşürülür. I. Aşama sınavını geçen son aday ile eşit puan alan adaylar, I. 
Aşama (eleme) sınavını geçmiş kabul edilir. II. Aşama Sınavına (yerleştirme) sadece birinci 
aşamayı geçen adaylar alınır. Sınavların içeriği aşağıdaki gibidir: 

I.  Aşama Sınavı (Eleme) II. Aşama Sınavı (Yerleştirme) 
    
         1-  İşitme Sınavı 
               a) Çokses İşitme 
               b) Ezgi Belleği 
               c) Ritim (Tartım) Belleği 
 

   
   1- İşitme Sınavı 
          a) Çokses işitme 
          b) Ezgi belleği 
   2- Söyleme Sınavı 
   3- Çalma Sınavı 
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4. SINAVLARIN UYGULANIŞI 

Bütün sınavlar süresince adayların yanlarında herhangi bir elektronik cihaz (cep 
telefonu, MP3 çalar, kol saati, ses kayıt cihazı vb.) bulundurması kesinlikle yasaktır.  Adaylar, 
sınava girerken ön kayıt sırasında kendilerine üniversitemizce verilmiş olan fotoğraflı ve onaylı 
“Sınava Giriş Belgesi” ile fotoğraflı ve onaylı “Özel Kimlik Belgesi”ni (nüfus cüzdanı, T.C. 
kimlik numaralı ehliyet) yanlarında bulundurmak zorundadır.  

4.1. BİRİNCİ AŞAMA-ELEME SINAVI  

Adaylar, Birinci Aşama – Eleme Sınavı’na, 7-8 Ağustos 2017 (Pazartesi-Salı günleri) 
sabah 09.00’da aday numarasına göre sınava alınacaktır. Birinci Aşama – Eleme Sınavı’nın 
sonuçları 8 Ağustos 2017 Salı günü saat 17.00’den sonra ilan edilecektir.  

4.1.1. Müziksel İşitme Sınavı 

Müziksel İşitme Sınavı'nda aşağıdaki soru türleri yer almaktadır: 

• Çokses İşitme (40 puan): Adaydan; piyano ile aynı anda çalınan 5 adet 2 sesi  (her 
birisi üçer puandan 3x5 =15 Puan), 5 adet 3 sesi  (her birisi beşer puandan 5x5 
=25 puan) “A”, “LÂ” veya “NA” hecesi ile doğru olarak seslendirmesi istenir. 
 

• Ezgi Belleği (40 puan): Adaydan; piyano ile çalınan iki farklı ezgiyi “A”, “LÂ” 
veya “NA” hecesi ile doğru olarak seslendirmesi istenir  (her ezgi 20 puandır). 
 

• Ritim (Tartım) Belleği (20 puan): Adaydan; el ile vurulan iki farklı ritmi, doğru 
olarak tekrarlaması istenir (her ritim 10 puandır). 

4.1.2. Birinci Aşama-Eleme Sınav Puanının Hesaplanması 

I. Aşama-Eleme Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmede adaylar 
en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır. İlk 60 aday, II. Aşama Sınavına girmeye hak 
kazanır. Jüri üyelerinin her bir aday için yaptığı puanlamalarda, en üst ve en alt puan çıkarılarak 
hesaplama yapılır. 
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4.2.  İKİNCİ AŞAMA SINAVI  

II. Aşama Sınavı, üç farklı bölümden oluşur.  Bu bölümlerin her biri kendi içinde 100 tam 
puan üzerinden değerlendirilir ve sınav aşağıdaki gibi uygulanır. 

 4.2.1. Müziksel İşitme Sınavı  

 a) Çokses İşitme (40 puan): Adaydan; piyano ile aynı anda çalınan 5 adet 3 sesli akor ile 
(her birisi üçer puandan 3x5 =15 Puan), 5 adet 4 sesli akorun  (her birisi beşer puandan 5x5 =25 
puan) “A”, “LÂ” veya “NA” hecesi ile doğru olarak seslendirmesi istenir.  

         b) Ezgi Belleği (60 puan): Adaydan; piyano ile çalınan iki farklı ezgiyi “A”, “LÂ” veya 
“NA” hecesi ile doğru olarak seslendirmesi istenir  (her ezgi 30 puandır). 

 

4.2.1.1. Müziksel İşitme Sınav Puanının Hesaplanması 

İkinci Aşama Müziksel İşitme Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu puan 
Çokses İşitme Sınavı’ndan elde edilen puan ile Ezgi Belleği Sınavı’ndan elde edilen puanın 
toplanmasıyla hesaplanır.  

4.2.2. Söyleme Sınavı  

 Bu sınavda adayın; şarkı söyleme becerisi ve sesinin nitelikleri ile eseri ne derecede 
doğru, temiz ve etkili söylediği değerlendirilir. Sınavda seslendirilecek marş, türkü, şarkı, arya 
vb. eser aday tarafından seçilir. 

 4.2.3. Çalma Sınavı  

 Bu sınavda adayın; çalgı çalma becerisi ile eseri ne derecede doğru, temiz ve etkili çaldığı 
değerlendirilir. Sınavda elektronik çalgılar kullanılmaz. Aday; tuşlu, yaylı, nefesli ya da telli 
çalgılardan herhangi biriyle hazırladığı bir eseri notaya bakarak ya da ezberden seslendirir. 

 Aday, seslendireceği eserlerin notalarını ve piyano dışında çalacağı çalgıları kendisi 
getirmek zorundadır.  

5.  DEĞERLENDİRME 

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde hesaplanacaktır. 

 
ÖYSP 

I. Aşama-
Eleme Sınav 

Puanı 
%30 SÖYLEME 

SINAV 
PUANI 

ÇALMA 
SINAV 
PUANI II. Aşama 

Seçme Sınav 
Puanı 

%70 

%60 %20 %20 
%100 

 



5 
  

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 
toplamı alınacaktır. 

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği)  
c) 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği) 

 
 

• 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.  
       
       
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
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 (Örneğin, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı için aday Güzel Sanatlar 
Lisesinin Müzik alanından geliyorsa) 
YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xOBP)+(0,22YGS-P)+(0,03xOBP) 

 
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı için aday genel lisenin 

Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) 
YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xOBP)+(0,22YGS-P) 

 
• 2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya 
düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programlar için de 
uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması 
olmayan programlara 2016-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 
 

• Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulacak ve kontenjan 
sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 
 

• Adayların YP puanlarının eşit olması durumunda ÖYSP puanları dikkate alınacaktır. 

ÖYSP Standart Puanı 
(ÖYSP-SP) = 10 x 

Adayın  
ÖYSP  
Puanı 

ÖYSP Puan 
Dağılımının 
Ortalaması 

ÖYSP Puan Dağılımının 
Standart Sapması 

+  50 
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“ÖZEL YETENEK GEREKTİREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ 
ALIMINA İLİŞKİN ESASLAR” hakkında detaylı bilgi için  

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/OSYSKONTKILAVUZU22062017.pdf 
adresine bakılabilir. 

Sınavlar sonunda sınavı kazanan adaylar ile yedekler listesi OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü’nde ilan 
edilecek ve üniversitemizin www.omu.edu.tr  internet sayfasında yayınlanacaktır. 

 

 

 6. ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

 6.1. Ön Kayıt Koşulları  

1.Güzel sanatlar liselerinin müzik bölümünden mezun olan adayların 2017 YGS’den puan türüne 
bakılmaksızın en az 200 puan almaları gerekir. 
2. Güzel sanatlar liseleri dışındaki diğer liselerden başvuracak adayların 2017 YGS’den puan türüne 
bakılmaksızın en az 220 puan almaları gerekir. 
3.Ön kayıtlar üniversitemiz web sayfası üzerinden ilan edilen şartlara göre internet üzerinden 
yapılacaktır. 

4.Adayların internet ortamından aldıkları kayıt çıktıları Sınav Giriş Belgesi olarak kabul 
edilecektir.  
5.Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
6.2016 YGS'de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına 
yerleştirilmiş adayların, (sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan 
sınırlaması olmayan programları hariç) durumlarını ön kayıt esnasında bildirmeleri 
gerekmektedir. Bildirmedikleri halde durumları daha sonra tespit edilen adayların kayıtları 
silinecektir. 
7.Adaylar sınav giderleri için aşağıda belirtilen hesaba 40 TL ücret yatıracak ve dekontlarını 
tarayarak internet başvurusu sırasında sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca dekontları sınav 
sırasında yanlarında bulunduracaklardır. 
 
 Banka Adı : T. C. Ziraat Bankası 

 Şube Adı : 19 Mayıs Üniversitesi Şubesi 

 Şube Kodu : 1001479055 

 IBAN  : TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 

Sınav ücreti bankaya yatırılırken başvurunun Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na olduğu dekontta 
belirtilmelidir. Adayların başvuru ücreti iade edilmez. 
 
 6.2. İstenen Belgeler 
Adaylar bütün aşamalarda, Sınav Giriş Belgesinin yanı sıra; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,  
geçerli pasaport, T.C. kimlik numaralı ehliyet gibi bir fotoğraflı resmi kimlik belgesini 
yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 
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Müzik Eğitimi Anabilim Dalı II. Aşama Sınavına girmeye hak kazanan adayların yanında 
bulundurması gereken belgeler şunlardır:  
 
2017 yılına ait YGS Sonuç Belgesi  
Nüfus cüzdanının aslı (T.C. Kimlik No’lu) ve 1 adet fotokopisi. 
Sınav Giriş Belgesi (Tüm aşamalarda adayın yanında bulundurması gerekmektedir.) 
Lise diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi. 
Banka Dekontu 
Engelli adayların engelli olduklarına dair onaylı rapor 
 
Belgeleri eksik olan adaylar sınava alınmaz. 
Başvuru belgelerinden herhangi birinin, fotokopi ve asıllarının birbirine uymaması halinde belge 
sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır.  

 Öğretim Yılı Giriş / Özel Yetenek Sınavı’nın ön kayıtları 12 Temmuz - 02 Ağustos 2017 
tarihleri arasında internet üzerinden, http://ozelyetenek.omu.edu.tr bağlantısından ilgili form 
doldurularak yapılacaktır. Sınavlarla ilgili açıklamaları içeren Sınav Kılavuzu üniversitemiz 
internet sayfasında yayınlanır. 

 
 7. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve KESİN KAYITLAR 

 Sınavlar sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ASİL ve YEDEK listesi ile 
kesin kayıt takvimi ve gerekli belgeler OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü’nden ve  www.omu.edu.tr  
internet adresinden ilan edilecektir.  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 


