
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği ve 

Resim-İş Öğretmenliği Programlarına 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı ile 

öğrenci alınacaktır. 

 

1. GENEL HÜKÜMLER 

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

yapılacaktır. Ön kayıt için sisteme yüklenen bilgiler kontrol edildikten sonra sistem tarafından onay 

verilecektir. Eksik ya da hatalı bilgi olması halinde adaydan bilgilerinin güncellenmesi istenebilir. Bu 

nedenle adaylar ön kayıt tarihleri içinde başvurularının onaylandığından emin olmalıdırlar. 

b. Bu sınavın uygulanmasında, 2022 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, ön kayıt sırasında yapılacak cari harcamalara katkı payı kapsamında yatırdıkları 200 TL 

ücret dekontunu ibraz edeceklerdir. * 

d. Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına başvurabilmek için adayların 2022 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.  

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 kurallarına 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. 

h. Özel Yetenek Sınavı başvurusunda bulunan adaylar "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 

kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından kişisel verilerinin kullanılmasını kabul 

eder. 

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

Şubesinde bulunan TR83 0001 0002 0135 7582 0850 36 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 2022-YKS’de Y-TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına 

sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).  

c. Engelli adayların da (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)) 

özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuruda Y-TYT’de en düşük 800.000 

inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır) ve 

durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla 

TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında 

yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları 

yapılır. 

 



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.) 30 3 

GSE/Resim-İş Öğretmenliği (N.Ö.) 20 2 
* 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 yapacak olup, başvurular 

05 Ağustos 2022 gününden itibaren 12 Ağustos 2022 tarihi 17.30’a kadar yapılabilecektir. Online 

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

evrakı yüklemesi yaptığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön kayıt başvurusu 

kabul edilen ve özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri 15 Ağustos 2022 

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. 2022 yılına ait TYT puanını gösteren belge. Bir önceki yıl TYT sınavı puanı ile başvuran adayların 

puanlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından 2022 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 2022 YKS kılavuzunda yer alan engellilik durumlarını 

belirten ve ilgili resmi kurumca düzenlenen Sağlık Kurulu raporu, 

g. 2021 YKS ile ya da Özel Yetenek Sınavı ile bir Yükseköğretim Programına yerleştirilmiş olan 

adayların başvurusunda: 2021 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 Başlama Tarihi ve Saati: 16 Ağustos 2022, saat: 09.30 

** NOT: Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Başlama Tarihi ve Saati: 16 Ağustos 2022, saat: 10.00 

 

Kayıtlar/Programlar Tarihler 

Ön Kayıt tarihi 05-12 Ağustos 2022 

Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı Tarihi* 16-18 Ağustos 2022 

Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı 

Tarihi** 

16 Ağustos 2022 

Kesin Kayıt Tarihi (Her iki program için) 22-26 Ağustos 2022 

Yedek Kayıt Tarihi (Her iki program için) 5-13 Eylül 2022 



7. ÖZEL YETENEK SINAVLARI VE DEĞERLENDİRMELERİ 

7.1. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı 

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

Sınavı, "tek aşamalı" olarak yapılacaktır. Bu sınavda adayların müziksel işitme-okuma, müziksel 

söyleme ve müziksel çalma becerileri ve düzeyleri ölçülerek değerlendirilir. Özel yetenek sınavı; her 

aday için Müziksel İşitme-Okuma, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma alanlarında sözlü-uygulamalı 

olarak yapılacaktır.  

Sınav Tarihleri, Yeri ve Saatleri 

Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Binasında yapılacak olup, 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.30’da başlayacaktır. 

Adayların sınava girecekleri yer ve saat, aday numarasına göre Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 

duyurulacaktır. Adaylar sınav saatinden otuz dakika önce sınav yerinde bulunacaklar ve saat 09.30’dan 

itibaren görevliler eşliğinde sınav salonuna listedeki aday sıra numarasına göre alınacaklardır. Özel 

yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri ve sınava giriş sıraları 15 Ağustos 2022 

tarihinde web sayfasından ilan edilecektir. 

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

çokluğuna göre uygun görülen değişiklikler yapılabilir. 

Sınav Araç ve Gereçleri 

Sınavda adayların çalma ve söylemeye ilişkin bir hazırlığı söz konusu değildir. Tek aşama olan sınav 

için adayların söyleyecekleri parçalar ve çalacakları çalgılar ile sınava girmeleri söz konusudur (nota, 

çalgı, çalma ve söyleme sınavı programı).  

7.2. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı 

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

Sınavı, 190 dakikalık sınav süresinde (1. Oturum: 90 dakika, 2. Oturum: 90 dakika, Ara: 10 dakika) ve 

tek aşamada gerçekleştirilecektir.  

Sınav Tarihleri, Yeri ve Saatleri  

Sınav, Sınav Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği yerde yapılacaktır. 

Sınav: Sınav 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır. Adaylar sınav saatinden otuz 

dakika 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 kâğıdı ve çizim altlığı dışındaki 

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

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

kullanılacaktır. Sınav kâğıdı aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

1. OTURUM 2. OTURUM 

50
 c

m
. 

    70 cm. 



8. DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA İTİRAZ 

a. Müzik Öğretmenliği ve/veya 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 Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.  

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

250 TL yatırmaları gerekmektedir. 

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

bulunan TR83 0001 0002 0135 7582 0850 36 numaralı Çeşitli Gelirler Hesabına yatırılacaktır. 

 

9. 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, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç bir iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. 

Sonradan yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır. 

 

10.KESİN KAYITLA İLGİLİ BELGELER 

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

b. 2022-TYT puanını gösteren belgenin aslı; bir önceki yıl TYT sınavı puanı ile başvuran adayların 

puanlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından 2022 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. 

 

11. 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 

 


