
T.C. 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU 

 

1. GENEL HÜKÜMLER 

a. Ön kayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne internet üzerinden online olarak 

yapılacaktır. 

b. Bu sınavın uygulanmasında, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda yer alan 

Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci alımı ile ilgili ilke ve kurallar esas 

alınacaktır. 

c. Adaylar, önkayıt sırasında yapılacak cari harcamalara katkı payı kapsamında yatırdıkları 100 TL ücret 

dekontunu ibraz edeceklerdir.* 

d. Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına başvurabilmek için adayların 2020 yılında 

yapılan YKS’ye girmeleri gerekmektedir. Ayrıca bir önceki yıl TYT sınavı puanı ile başvurmak isteyen 

adaylar puanlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından ilgili yıl için dönüştürülen hali ile başvuru 

yapabilirler. Başvuru ve yerleştirme işlemlerinde adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) esas 

alınacaktır. 

e. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak, 

kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Başvuru 

esnasında kayıt için gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ön kayıt 

yapılmayacaktır. 

f. Sınav Yürütme Kurulu, sınav kuralarına uygun olmayan tutum ve davranış sergileyen adayların 

sınavlarını geçersiz sayma hakkına sahiptir. 

g. Bu kılavuzda yer almayan konularla ilgili olarak Sınav Yürütme Kurulu karar vermeye yetkilidir. 

* Ücretler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Vakıflar Bankası Muğla Şubesinde 

bulunan TR08 0001 5001 5800 7307 0554 85 numaralı Çeşitli Gelirler Hesabına yatırılacaktır. 

 

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 

b. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı ve Resim-İş Öğretmenliği Programına 

başvuruda bulunabilmek için adayların 2020 YKS sınavı TYT puan türünden 150 ve üzeri puan almış 

olmaları ve 2020 yılı ÖSYM YKS Kılavuzunda belirtildiği gibi “adayların, 2020-YKS’de özel yetenek 

sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000 

inci başarı sırasına sahip olmaları” gerekir. 

c. Engelli adaylar 2020 yılı ÖSYM YKS Kılavuzunda belirtilen esasları taşımaları durumunda 

başvurabilirler. 

 

3. KONTENJANLAR 

Bölüm/Programlara ait kontenjanlar Tablo 1’de verilmiştir. 

 



Tablo 1: Bölüm/Programlara Ait Kontenjanlar 

Bölüm/Programlar Genel Kontenjan Engelli Kontenjanı* 

GSE/Müzik Öğretmenliği (N.Ö.) 40 4 

GSE/Resim-İş Öğretmenliği (N.Ö.) 40 4 
* Engelli kontenjanları genel kontenjana dâhildir. İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu 

kontenjan genel kontenjana aktarılacaktır. 

 

4. ÖN KAYIT 

Adaylar başvurularını, http://www.mu.edu.tr web sayfasından online olarak yapacaklardır. Online 

kayıtların bitiş tarihinden sonra yapılacak incelemelerde, kayıt esnasında eksik veya hatalı başvuru 

evrakı yüklemesi yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön kayıt başvurusu kabul edilen ve 

özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri 31 Ağustos 2020 tarihinde web 

sayfasından ilan edilecektir. 

 

5. ONLINE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (pdf formatında yüklenecektir!) 

a. Online başvuru formu*, 

b. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf “jpeg” formatından yüklenecektir.), 

c. T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, 

d. 2020 yılına ait TYT puanını gösteren belge. Bir önceki yıl TYT sınavı puanı ile başvuran adayların 

puanlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından 2020 yılı için dönüştürülen hali, 

e. Lise diplomasının (veya mezuniyet belgesinin) önlü-arkalı taranmış hali (noter ya da mezun olduğu 

okul müdürlüğü tarafından onaylı), 

f. Engelli kontenjanına başvuracak adaylar için 2020 YKS kılavuzunda yer alan engellilik durumlarını 

belirten ve ilgili resmi kurumca düzenlenen Sağlık Kurulu raporu, 

g. 2019 YKS ile ya da Özel Yetenek Sınavı ile bir Yükseköğretim Programına yerleştirilmiş olan 

adayların başvurusunda: 2019 YKS Yerleştirme Belgesi’nin taranmış hali, 

h. Ücret dekontu. 

* Adayların Özel Yetenek Sınavı’na Girebilmeleri İçin Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belgeler: 

1. Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı (Online sistem üzerinden başvuru süresince alınabilecektir). 

2. Fotoğraflı, Onaylı Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport) 

 

6. KAYIT VE SINAVLA İLGİLİ TARİHLER 

Bölüm/Programların kayıt ve sınavla ilgili tarihleri Tablo 2’te verilmiştir. 

Tablo 2: Bölüm/Programların Kayıt ve Sınavla İlgili Tarihleri 

*   NOT: Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı 1. Aşama Sınavı Başlama Tarihi ve Saati: 01 Eylül 2020, saat: 10.00 

** NOT: Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Başlama Tarihi ve Saati: 2 Eylül 2020, saat: 10.00 

 

Kayıtlar/Programlar Tarihler 

Ön Kayıt tarihi 24 – 30 Ağustos 2020 

Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı Tarihleri 1-3 Eylül 2020 

Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı Tarihleri 2 Eylül 2020 

Kesin Kayıt Tarihi (Her iki program için) 7-11 Eylül 2020 

Yedek Kayıt Tarihi (Her iki program için) 14-18 Eylül 2020 



 

7. SINAV VE KESİN KAYIT YERLERİ 

Bölüm/Programların sınav yerleri Tablo 3’te, kesin kayıt yeri ise Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 3: Programların Sınav Yerleri 

Programlar Sınav Yerleri 

Müzik Öğretmenliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Binası, MSKÜ Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları 

Merkezi 

Resim-İş Öğretmenliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi MSKÜ Mavi Çatı 

Öğrenci Toplulukları Merkezi 

 

Tablo 4: Programların Kesin Kayıt Yeri 

Programlar (Müzik ve Resim-İş Öğretmenliği) 

Kesin Kayıt Yeri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dekanlığı 

 

8. ÖZEL YETENEK SINAVLARI VE DEĞERLENDİRMELERİ 

8.1. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı 

MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitim Anabilim Dalı Özel Yetenek 

Sınavı, "üç aşamalı" olarak yapılacaktır. Bu sınavda adayların müziksel işitme okuma-yazma, şarkı 

söyleme ve çalgı çalma becerileri ve düzeyleri ölçülerek değerlendirilir. Sınavda izlenecek aşamalar 

aşağıdaki gibidir: 

1. Aşama Sınavı: Müziksel Yazma (dikte), 

2. Aşama Sınavı: Müziksel İşitme Okuma, 

3. Aşama Sınavı: Ses ve Çalgı Alanı. 

Sınav Tarihleri, Yeri ve Saatleri 

Sınavlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Binası ve MSKÜ Mavi Çatı 

Öğrenci Toplulukları Merkezinde yapılacak olup, 01 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır. 

Adayların sınava girecekleri yer ve saat, aday numarasına göre Anabilim Dalı tarafından duyurulacaktır. 

Adaylar sınav saatinden bir saat önce sınav yerinde bulunacaklar ve saat 09.30’dan itibaren görevliler 

eşliğinde sınav salonuna listedeki aday sıra numarasına göre alınacaklardır. 

Not: Sınav tarih ve saatlerinde Sınav Komisyonu ve Sınav Yürütme Kurulu’nca, aday sayısının 

çokluğuna göre uygun görülen değişiklikler yapılabilir. 

Sınav Araç ve Gereçleri 

1. Aşama Sınavında Adayların dikte sınavı için yanlarında; kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş 

bulundurmaları gerekmektedir. Dikte için kullanılacak dizekli kâğıt Dekanlık tarafından temin 

edilecektir. 

2. Aşama Sınavında adayların çalma ve söylemeye ilişkin bir hazırlığı söz konusu değildir. 

3. Aşama Sınavında adayların söyleyecekleri parçalar ve çalacakları çalgılar ile sınava girmeleri söz 

konusudur (nota, çalgı, çalma ve söyleme sınavı programı). 

 

 



8.1.1. Sınavların uygulanışı 

Sınav başladıktan sonra adaylar, yoklama listesindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırasında sınava 

girmeyen adaylar, Sınav Yürütme Kurulu’nun izniyle 1. Aşamada son oturumda, 2. ve 3. Aşamada ise 

sınavın sonunda sınava alınacaktır. Sınavın 1. Aşamasına girmeyen aday sınavın diğer basamaklarına; 

2. Aşamasına girmeyen aday ise 3. Aşama Sınavına alınmayacaktır. Sınav süresince adayların 

görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle 

konuşmaları yasaktır. Cep telefonu vb. ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 

1. Aşama Sınavı 

Birinci Aşama Sınavında, ön kayıt yaptıran tüm adaylar, sınava giriş belgesinde belirtilen gün ve saatte 

"müziksel yazma (dikte)" sınavına gruplar halinde alınır. Sınava başlamadan önce, salon görevlileri 

tarafından adayların kimlik kontrolleri yapılır. Adayların isimleri ve numaraları salon görevlileri 

tarafından sınav kâğıdının teslim alınması sırasında kapatılır. Bu aşamada aşağıdaki şekilde uygulama 

yapılır. 

Bu sınavda adaylardan; 

a) Ezgi Diktesi: Piyano ile çalınacak 4’er ölçülük 2 ayrı ezgiyi; ölçü, nota ve süreleriyle dizek üzerine 

yazmaları, 

b) Aralık Diktesi: Verilen ses ile birlikte piyano ile çalınacak 10 çift sesi notalarıyla dizek üzerine 

yazmaları istenir. 

Dikteler, basit ölçüler içinde (2/4, 3/4, 4/4’lük ölçülerde); küçük oktav (kalın) La sesi ile ikinci oktav 

(ince) Mi sesi arasındaki seslerden; Do majör, La minör, Sol majör, Fa majör tonlarında olur. Aralık 

diktesinde, doğal seslerin yanı sıra Fa ♯, Sol ♯ ve si♭ sesleri de olur. 

2. Aşama Sınavı 

İkinci Aşama Sınavında, adaylar bireysel olarak sınava alınarak sınavları sözlü-uygulamalı yapılır. Bu 

sınavda, müziksel işitme okuma alanında adayın, işitme ve okumaya yönelik özellikleri ve becerileri 

ölçülür. Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur ve adaydan; 

a) Ezgisel işitme: Piyano ile çalınacak 2 ezgiyi “a” veya “na” hecesiyle yinelemesi, 

b) Çok ses işitme: Piyano ile çalınacak 4 adet iki ses, 4 adet üç ses, 2 adet dört sesi “a” veya “na” 

hecesiyle seslendirmesi; 

c) Ritimsel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, konuşma tonunda nota adları ile el 

vuruşu yaparak okuması, 

d) Ezgisel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, ezgisel olarak nota adları ile el vuruşu 

yaparak seslendirmesi (Deşifreler; Do majör, La minör, Sol majör ve Fa majör tonlarında olur) istenir. 

3. Aşama Sınavı 

Üçüncü Aşama Sınavında, adaylar bireysel olarak sınava alınarak sınavları sözlü-uygulamalı yapılır. 

Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur: 

a) Ses Alanı: Adayın sesini kullanmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür. Adaylardan kendi 

hazırladıkları bir şarkıyı (okul şarkısı, marş, halk türküsü ve benzeri) ve İstiklal Marşı’nı müzikal bir 

biçimde, doğru ve ton içinde söylemesi istenir. Değerlendirmede; ses sağlığı, ses gürlüğü, ses genişliği, 

doğru ve temiz söyleme, yorumlama boyutlarına dikkat edilir. 

b) Çalgı Alanı: Adayın çalgı çalmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür. Adaylardan piyano, 

keman, viyola, viyolonsel, gitar, flüt, klarnet, blok flüt, mandolin, halk çalgıları ve benzeri çalgılardan 

biriyle kendi hazırladıkları iki parçayı doğru ve müzikal olarak çalması istenir. Adaylar, piyano 

dışındaki her türlü çalgı, nota ve benzeri araç-gereçleri kendileri getirir. 



Aday, sınavda bir çalgı ile seslendirme yapacaktır. Birden çok çalgı ile sınava girmek isteyen adayların, 

daha başarılı olduklarını düşündükleri bir çalgıya karar vermeleri gereklidir. 

Değerlendirmede; çalgıyı tekniğine uygun kullanma, çalınan parçanın düzeyi ve yorumu, müzikalite ve 

deşifre boyutlarına dikkat edilir. Başlangıç düzeyinde çalanlar, yalnızca doğru çalma açısından 

ölçülürler, diğer boyutlar açısından dikkate alınmazlar. (Deşifre yaparken adayın başlangıç düzeyinde 

olduğu izlenimi alınırsa da aynı biçimde ölçme yapılır.) 

Sınavı kazanan adayların bireysel çalgılarının belirlenmesinde; Ana Bilim Dalı Bireysel Çalgı 

kontenjanları ve adayların çalgı sınavındaki başarı puanları dikkate alınacaktır. 

 

8.1.2. Özel yetenek sınavı puanının (ÖYSP) hesaplanması ve değerlendirilmesi 

Değerlendirme: 

1. Aşama: Müziksel Yazma (Dikte); (100 puan) 

Bu aşamada, sonucunda Ezgi diktesi puanının % 70’i aralık diktesinin % 30’u alınarak yapılacak 

puanlamada 100 üzerinden 50 not barajını geçen adaylar yapılan sıralama ile “2. Aşama Sınavı”na 

girmeye hak kazanacaktır. 

2. Aşama: Müziksel İşitme Okuma Alanı; (100 puan) 

Bu aşamada, 100 üzerinden 50 not barajını aşan adaylar yapılacak olan sıralama ile “3. Aşama Sınavı”na 

girmeye hak kazanacaklardır. 

3. Aşama: 

3.1. Ses Eğitimi Alanı; (100 puan) 

3.2. Çalgı Eğitimi Alanı; (100 puan) 

3. Aşama Sınavı sonucunda; 

a- 1. Aşama Sınav sonucunun %30’u ve 2. Aşama Sınav sonucunun % 70’i toplanarak, müziksel işitme 

okuma yazma (MİOY) puanı hesaplanacaktır. 

b- Müziksel işitme okuma yazma (MİOY) alan puanının %30’u, ses alanı puanının %30’u, çalgı alanı 

puanının % 40’ı değerlendirmeye katılacaktır. 

Özel yetenek sınavı puanı belirlenirken, öncelikle alanlara ait ham puanlar standart puanlara 

çevrilir, daha sonra aşağıda belirtilen alan ağırlıklarına göre ortalaması alınır. 

Giriş Sınavı Puanının Üç Alana Göre Dağılımı: 

Müziksel işitme okuma yazma puanı : % 30 

Ses alanı puanı : % 30 

Çalgı alanı puanı : % 40 

Toplam puan: 100 

 

8.2. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı 

MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek 

Sınavı, 90 dakika 1. oturum, 90 dakika 2. oturum ve 10 dakika mola olmak üzere toplam 190 dakikalık 

tek aşamada gerçekleştirilecektir.  

Sınav Tarihleri, Yeri ve Saatleri  

Sınav, Sınav Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği yerde yapılacaktır. 



Sınav: Sınav 02 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır. Adaylar sınav saatinden en az 1 saat 

önce sınav yerinde hazır bulunacak, önceden belirlenmiş olan salon ya da salonlara yerleştirilecektir. 

Sınav tarihi ve saatlerinde, Sınav Komisyonunun gerekli görmesi halinde, Sınav Yürütme Kurulu’nca, 

aday sayısının çokluğuna göre uygun görülen değişiklikler yapılabilir. 

Sınav Araç ve Gereçleri  

a) Adayların kullanacakları kâğıtların ölçütleri ve altlıklar, Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek; 

resim kâğıtları ve altlıklar adaylara sınav esnasında verilecektir. Sınav kağıdı ve çizim altlığı dışındaki 

araç ve gereçler(kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve mandal/kıskaç) aday tarafından getirilecektir. 

b) Sınav kağıdı olarak 35x50 cm.lik iki alana sahip 50x70 cm. boyutlarında tek sınav kağıdı 

kullanılacaktır. Sınav kağıdı aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar 

Özel Yetenek Sınavları, Sınav Yürütme Komisyonu’nun belirlediği mekânlarda, önceden planlanan 

gruplar halinde yapılır. Grupların belirlenmesinde mekânın olanakları, modellerin durumu göz önünde 

bulundurulur. Sınava katılan adayların gruplandırılması, adayların T.C. Kimlik Numaralarının 

sıralamasına göre yapılır. 

Sınav başladığında, adaylar kendilerine verilecek olan kâğıtların üzerine adı, soyadı, baba adı ve aday 

numaralarını tükenmez kalemle okunaklı bir şekilde yazacaklardır. Sınav görevlileri her iki oturum 

başında kimlik kontrolü yapacaklardır. Bu nedenle kimlik bilgilerinin bulunduğu köşe sınav süresince 

açık bırakılacaktır. Sınav bitiminde, adaylar sınav evraklarını sınav gözetmenine imza karşılığında 

teslim ederken aday kimlik bilgileri sınav gözetmeni tarafından bantlanarak kapatılacaktır. Sınav 

başladıktan sonraki ilk 30 (otuz) dakika içinde sınava geç kalan adaylar, Sınav Yürütme Kurulu’nun 

yazılı izni ile bulundukları oturumda sınava alınacaklardır. İlk 30 (otuz) dakikadan sonra hiçbir aday 

sınava alınmayacaktır. Sınavdan ayrılmak isteyen adaylar 2. Oturum başladıktan sonra sınav evrakını 

teslim ederek sınav salonunu terk edebilirler. Ancak sınav salonunu terk eden adaylar hiçbir şekilde 

sınav salonuna alınmazlar. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde 

görevlilerin de adaylarla özel olarak ilgilenmeleri ve konuşmaları yasaktır. Gerekli açıklama ve 

konuşmalar bütün adayları kapsayacak şekilde yapılır. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle 

yasaktır.   

 

8.2.1 Sınavın uygulanışı 

Sınav, aralarında 10 dakikalık mola verilen iki oturumda yapılacaktır. Her iki oturum süresi 90 

dakikadır. Her iki oturumda yapılacak olan çalışmalarda sadece kurşun kalem kullanılacaktır. 

1. Oturum: Bu oturumda adaylar, canlı modele, objelere vb. bakarak desen çalışması yapacaklardır. 

Çalışma sınav kağıdının “1. Oturum” yazan kısmına yapılacaktır. Çalışma, modeller için verilecek olan 

mola süresi ile birlikte 90 dakika sürecektir. İlk 45 dakikadan sonra modeller için en çok 5 dakika ara 

verilecektir. Bu sürede adaylar yerlerinden ayrılmayacaklardır. 

1. OTURUM 2. OTURUM 

50
 c

m
. 

    70 cm. 



Birinci oturum sonrasında 10 dakikalık bir ihtiyaç molası verilecektir. Bu arada adaylar sınav binasını 

terk etmeyeceklerdir.  

2. Oturum: Bu oturumda hem gerçek model ya da nesnelere hem de hayal gücüne dayalı bir çizim 

yapılacaktır. Oturumun başında adayların yapacakları çalışmaya yönelik bir metin verilecektir. Adaylar 

çalışmalarını sınav kağıdının “2. Oturum” yazan kısmına yapacaklardır. 

8.2.2 Sınavların değerlendirilmesi  

Her iki oturumun değerlendirmesi kendi kriterleri bağlamında 100 tam puan üzerinden yapılır. 1. 

Oturum puanının %50’si ile 2. Oturum puanının %50’si toplanarak adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı 

(ÖYSP) hesaplaması yapılacaktır. Bu hesaplama sonunda Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 50 puanın 

altında kalan adayların puanları Yerleştirme Puanı (YP) hesaplamasına katılmaz.  

1. Oturumun değerlendirilmesi kompozisyon, hareket, oran, maddesel özellikler ve çizgisel ifade göz 

önüne alınarak 100 Puan üzerinden değerlendirilir.   

2. Oturum çalışmaları için yapılan değerlendirme, adayın hem görsel kapasitesini hem de hayal edebilme 

ve bunu resim ifadesine dönüştürebilme gücünü birlikte görmeyi amaçlar. 

2. Oturumun değerlendirmesi konuya uygunluk, oran-orantı, çizgi değerleri, denge ve kompozisyon 

bütünlüğü kriterleri bağlamında 100 puan üzerinden yapılacaktır. 

8.3. Özel Yetenek Sınavlarında Yerleştirmeye Esas Olan Puanın Hesaplanması 

Özel Yetenek Sınavlarında yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması ÖSYM’nin “2020 YKS 

KILAVUZU”’nda belirtilen esaslara göre yapılır. Engelli adayların değerlendirilmesi de yine adı geçen 

kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır. 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması 

a. Sınav Komisyonunca tespit edilmiş Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı sonuçları ve puanlara 

göre her öğretim programına alınacak sıralanmış başarı listesi; öğrenci kontenjanı kadar asil ve 3 (üç ) 

katına kadar yedek liste olarak (Sınav Komisyonu Üyeleri ve Dekanın imzası ile) ve Fakülte Yönetim 

Kurulu Kararıyla Dekanlık tarafından ilan edilir. 

b. Özel Yetenek Sınavı sonunda Yerleştirme Puanları (YP) eşit olan adaylar için sırasıyla Özel Yetenek 

Sınav Puanı, TYT Puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) daha yüksek olan aday tercih edilecektir. 

 

9. DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA İTİRAZ 

a. Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavında aldığı puana itirazı olan adayların Sınav sonuçlarının 

ilan edildiği günü takip eden ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na 

müracaat etmeleri gerekmektedir.  

b. Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adayların,  

sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç, sınav sonuçlarının açıklandığı günü izleyen çalışma 

gününün mesai bitimine kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir. 

c. Değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurusu kapsamında adayların aşağıda belirtilen banka hesabına* 

100 TL yatırmaları gerekmektedir. 

* Ücretler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Vakıflar Bankası Muğla Şubesinde 

bulunan TR08 0001 5001 5800 7307 0554 85 numaralı Çeşitli Gelirler Hesabına yatırılacaktır. 

 

 

 



10. DÜZELTME TALEBİ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (www.mu.edu.tr) ve Eğitim Fakültesi (http://www.egitim.mu.edu.tr/) 

web sitelerinde ilan edilecek olan sınav sonuçlarında aday kimlik ve diğer bilgilere ilişkin düzeltme 

taleplerinin ilan edildikten sonra en geç bir iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Sonradan 

yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır. 

 

11. KESİN KAYITLA İLGİLİ BELGELER 

a. Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi, 

b. 2020 TYT puanını gösteren belgenin aslı; bir önceki yıl TYT sınavı puanı ile başvuran adayların 

puanlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından 2020 yılı için dönüştürülen halini gösterir belgenin aslı. 

c. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığını gösterir belge, 

d. T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı kayıt anında gösterilmelidir), 

e. Yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında 12 (on iki) adet vesikalık fotoğraf (renkli, tüm yüz hatları belirgin, 

sakalsız, numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olacak şekilde). 

• Kesin kayıt işlemleri şahsen yapılacaktır. 

• Yedek kayıt işlemleri şahsen yapılacaktır. Yedek listede yer alan adaylar saat 09.00-12.00 

arasında Eğitim Fakültesinde hazır bulunarak sınav yürütme kuruluna dilekçe ile müracaat etmek 

zorundadırlar. 12.00’den sonra gelen adaylar haklarını kaybederler. 

 

12. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Telefon  : 0 252 211 17 61 

Faks  : 0 252 211 17 62 

Web Adresi : http://www.egitim.mu.edu.tr 

Ulaşım  : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kötekli Kampüsü 48000, MUĞLA 

 


