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GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 

2022 ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 
 

 
1. MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 

 

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında, dört yıl süreli Müzik Öğretmenliği Lisans Programı 

ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına yönelik müzik öğretmenliği eğitimi verilmektedir.  

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Müzik Eğitimi Bölümü olarak 1981 yılında Bursa Yüksek 

Öğretmen Okulu bünyesinde açılmış; 1982 yılından itibaren de Uludağ Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü olarak üniversite çatısı altında yerini almıştır.  

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana 

Bilim Dalında; Ankara’da 1924 yılında açılan ve Cumhuriyetimizin ilk sanat kurumlarından 

biri olan Musiki Muallim Mektebi geleneği devam ettirilerek, 2007-2008 Eğitim-Öğretim 

yılından itibaren Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Görükle yerleşkesinde yaptırılan 

“Musiki Muallim Mektebi-1924” adlı yeni binasında müzik öğretmenliği eğitimi 

sürdürülmektedir. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı; 4 Profesör, 5 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 

3’ü doktoralı 11 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi ve 2547 sayılı kanunun 31 ve 40/a 

maddelerine göre görevlendirilen öğretim elemanları ile eğitim-öğretim etkinliklerini 

sürdürmektedir.  

Nisan 2022 tarihinde EBDAD tarafından akredite edilerek kalite belgesi almaya hak 

kazanan Ana Bilim Dalında; Müzik Öğretmenliği Programı kapsamında alan eğitimi, meslek 

bilgisi ve genel kültür dersleri verilerek müzik öğretmenleri yetiştirilmektedir. 

Müzik Eğitimi Ana  Bilim Dalında ders dışı etkinlikler olarak yöresel, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde seminer, panel, konferans, uygulamalı gösteri, öğrenci konserleri, öğretim 

elemanı konserleri, diğer üniversitelerde konser ve yurt dışı üniversiteler ile birlikte 

gerçekleştirilen konser vb. bazı  etkinliklerle canlı bir müzik ortamı yaratılmakta ve çevresel, 

bölgesel ve ulusal anlamda müzik eğitimine ve müzik kültürümüze önemli katkılar 

sağlanmaktadır. 
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2006 yılından itibaren Avrupa Birliği Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı 

Erasmus+ kapsamında Almanya, İtalya, İspanya, Macaristan ve Polonya’daki anlaşma sağlanan 

yükseköğretim müzik kurumları ile Ana Bilim Dalı arasında öğrenci ve öğretim elemanı 

değişimi gerçekleştirilmektedir. Ana Bilim Dalında ayrıca YÖK Farabi Programı çerçevesinde 

yurt içindeki üniversitelerin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları arasında öğrenci değişimine de 

olanak sağlanmaktadır.  

Ayrıca lisansüstü eğitim kapsamında 1995 yılından bu yana kesintisiz olarak Yüksek 

Lisans Eğitimi ve 2013 yılından itibaren de Doktora Eğitimi verilmektedir.  

2. ÖZEL YETENEK SINAVI 

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Özel Yetenek Sınavı 23.08.2022 (Salı) - 26.08.2022 

(Cuma) tarihleri arasında tek aşamalı olarak yapılacaktır. Pandemi nedeniyle bina içi ve dışında 

yığılmaların önlenmesi amacıyla adayların hangi gün ve saatte sınava girecekleri ön kayıtlardan 

sonra Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı web sitesinde (http://uludag.edu.tr/muzikegitabd) 

duyurulacaktır. Verilen gün ve saatte sınav yerinde hazır olmayan adaylar sınava girme 

haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Özel Yetenek Sınavı, sabah oturumu her gün saat 09:00’da, 

öğleden sonra oturumu ise saat 13.00’te başlayacak olup adaylar teker teker ‘Müziksel İşitme’, 

‘Müziksel Söyleme’ ve ‘Çalgı Performans’ sınavlarına alınacaklardır. Adayların 

değerlendirmeye alınabilmeleri için ‘Müziksel İşitme’, ‘Müziksel Söyleme’ ve ‘Çalgı 

Performans’ alanlarının hepsine girmeleri zorunludur. En son aday numarasına sahip adayın 

sınava girmesinden sonra sınav sona erecektir.   

Özel Yetenek Sınavına katılan adayların; sınav binasına cep telefonu, her türlü 

elektronik/mekanik cihaz (saat, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar, cep 

bilgisayarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklıklar) ve her türlü bilgisayar 

özelliği bulunan cihazlarla girmeleri kesinlikle yasaktır. 

Pandemi nedeniyle adaylar sınav binasına girişte ve sınav süresince alınacak güvenlik 

önlemlerine uymak zorundadırlar.  

2.1. Özel Yetenek Sınavı 

Özel Yetenek Sınavı adayların müziksel işitme, ses ve çalgı eğitimi hazır bulunuşluk 

düzeylerinin ölçülüp değerlendirilmesi amacına yöneliktir. Sınavda adaylar müziksel işitme, 

ses ve çalgı alanlarında, bu alanların öğretim elemanlarından oluşturulmuş en az üçer kişilik 
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komisyonlar önünde sınava alınırlar. Tüm sınavlar kamera ile kaydedilir. Bu sınavda Müziksel 

İşitme Sınavı %50, Müziksel Söyleme Sınavı %25, Çalgı Performans Sınavı %25 ağırlıkla 

değerlendirilir. Adayların (yurtdışı ve engelli kontenjanlarından başvuranlar dâhil), Özel 

Yetenek Sınavından başarılı olabilmeleri için Müziksel İşitme Sınavından en az 15 puan 

almaları zorunludur. Bu alanların değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibidir:  

2.1.1. Müziksel İşitme Alanı: Müziksel İşitme sınavının Özel Yetenek Sınavı içindeki ağırlığı 

%50’dir. Adaylar en az üç üyeden oluşan komisyon önünde tek tek sınava alınırlar. Bu sınav 

sözlü ve uygulamalı olarak yapılır. Sınavda kapsanan boyutlar, özellikleri ve alan içindeki 

ağırlıkları şöyledir: 

a. Çokses İşitme (Ağırlığı %50): ‘İki ses işitme’, ‘üç ses işitme’ ve ‘dört ses işitme’ 

olarak değerlendirilir. Çokses işitme aşamasında adayların, verilen ses üzerine aralık 

ve akor kurmaları, aynı anda piyano ile çalınan birden çok sesi tanımaları ve kendi 

sesiyle ifade etmeleri istenir.  

b. Ezgi ve Ritim İşitme (Ağırlığı %50): Adaylardan, ses yüksekliklerinin ve süre 

değerlerinin değişik yapılanmalarından oluşan; ‘küçük oktav la’, ‘ikinci oktav fa’ 

sesleri arasında, on üçlü aralık genişliğindeki seslerin kullanımıyla hazırlanmış tonal 

ve makamsal ezgiler ile çalınan ritim kümelerini tekrar etmeleri istenir.  

2.1.2. Müziksel Söyleme Alanı: Müziksel söyleme sınavının Özel Yetenek Sınavı içindeki 

ağırlığı %25’tir. Adaylar, farklı çalgılarda uzman en az üç üyeden oluşan komisyon önünde tek 

tek sınava alınırlar. Aday, önceden hazırladığı en az iki parçayı seslendirir. Gerektiğinde 

adaydan başka bir parçayı da seslendirmesi istenebilir. Değerlendirmede; ses sağlığı, ses 

gürlüğü, ses genişliği, doğru ve temiz söyleme ile yorumlama boyutlarına dikkat edilir.  

2.1.3. Çalgı Performans Alanı: Çalgı performans sınavının Özel Yetenek Sınavı içindeki 

ağırlığı %25’tir. Adaylar farklı çalgılarda uzman en az üç üyeden oluşan komisyon önünde tek 

tek sınava alınırlar.  Aday, hazırladığı iki parçayı çalar. Gerektiğinde adaydan başka bir parçayı 

çalması ve teknik becerilerini göstermesi istenir. Bu amaçla adayın en az 3 parça ve bunlara 

ilişkin bilgileri içeren bir liste hazırlamış olarak gelmesi ve seslendireceği parçaların notalarını 

yanında bulundurarak istendiği takdirde sınav komisyonuna teslim etmesi gerekir. 

Değerlendirmede çalgıyı tekniğine uygun kullanma, çalınan parçanın düzeyi, yorumu ve deşifre 

boyutlarına dikkat edilir. Başlangıç düzeyinde olan adaylar, doğru çalma ve deşifre yapabilme 

becerisi açısından ölçülürler, çalınan parçanın düzeyine ilişkin değerlendirme yapılmaz.  
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Aday sınavda sadece bir çalgı ile seslendirme yapacaktır. Birden çok çalgı ile sınava 

girmek isteyen adayların, daha başarılı olduklarını düşündükleri çalgıyla seslendirme yapmaları 

istenir.  

Sınavı kazanan adayların bireysel çalgılarının belirlenmesinde adayların çalgı sınavındaki 

başarı puanları ile Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı bireysel çalgı kontenjanları dikkate 

alınmaktadır.  

2.2. Yerleştirmeye Esas Olan Puanın Hesaplanması ve Değerlendirilmesi  
 

Yerleştirme Puanlarının (YP) hesaplanması 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) Kılavuzunda belirtilen yöntemle yapılır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan 

başlamak üzere sıraya konulacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen veya 

özel yetenek sınavı sonucu kaydolan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları 

yarıya düşürülecektir (Bkz. 11.02.2022 tarihli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Kılavuzu). 

2.2.1. Yabancı ve Engelli Adayların Yerleştirmeye Esas Olan Puanlarının Hesaplanması 

ve Değerlendirilmesi  

1) Yurtdışı kontenjanından başvuracak adayların, YÖK tarafından belirlenen yurtdışından 

öğrenci kabulüne ilişkin başvuru koşullarını sağlaması ve Üniversitemiz senatosu tarafından 

kabul edilen sınav türü ve puanlarına sahip olmalarının yanı sıra, Özel Yetenek Sınavından 

başarılı olmaları gerekmektedir. Yerleştirme Puanlarının (YP) hesaplanması 2022 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtilen yöntemle yapılır. 

2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuran engelli adayların 

(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 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. (Bkz. 11.02.2022 tarihli 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) Kılavuzu).  
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3. ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER 

3.1. Başvuru Koşulları  

Adaylar, ön kayıt başvurularını http://ozelyetenek.uludag.edu.tr adresinden ulaşacakları 

online ön kayıt sistemi ile yapacaklardır. 

Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı’na başvuracak adayların 2022-YKS’de 

özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-

TYT’de  (Ek puansız yerleştirme puanının  başarı sırası dikkate alınır) en düşük 800.000 inci 

başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Bkz. 11.02.2022 tarihli 2022 Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu). 

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 

yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 

programlarına başvurmak isteyenlerin 2021-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır 

(Bkz. 11.02.2022 tarihli 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu). 

Dönüştürülmüş Puanların hesaplanabilmesi için adayların başvuru süresi içinde 2022-YKS 

başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

3.2. Gerekli Belgeler 

Başvuru şartlarını sağlayan adayların http://ozelyetenek.uludag.edu.tr adresinden 

yapacakları online ön kayıtları onaylandıktan sonra online kayıt sisteminden alacakları çıktı 

ve nüfus cüzdanları ile birlikte sınava gelmeleri gerekmektedir. 

NOT: 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik aynı alanda program uygulayan 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte 

olan adayların sınava gelirken söz konusu durumlarını kanıtlayan belge ile gelmeleri 

gerekmektedir. 

4. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ 

BELGELER 

4.1. Başvuru Koşulları  

Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile Üniversitemiz 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru koşullarını sağlayan 

adayların; Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarını 
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gösteren belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Yurtdışı kontenjanlara (4 Kontenjan) 

başvuracak adayların, YÖK tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin başvuru 

koşulları ve yurtdışından öğrenci kabulünde Üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen 

sınav tür ve puanlarına sahip olmasının yanı sıra düzenlenecek özel yetenek sınavından başarılı 

olmaları gerekmektedir.  

Bkz. Yabancı uyruklu adaylar için başvuru koşulları;  

http://yos.uludag.edu.tr/sayfa-14-basvuru-kosullari 

 

Bkz. Yabancı uyruklu adaylar için sınav tür ve puanları; 

http://yos.uludag.edu.tr/sayfa-1047-kabul-edilen-sinav-tur-ve-puanlar 

 

4.2. Gerekli Belgeler 

Başvuru şartlarını sağlayan adayların;  

1. http://ozelyetenek.uludag.edu.tr adresinde yer alan aday başvuru bilgi formu,  

2. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarına sahip 

olduğunu gösteren Sınav Sonuç Belgesi, 

3. Pasaport /Kimlik (İkamet Kartı olanlar İkamet Kartları/ Mavi Kartı olanlar Mavi Kartları)  

- Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart sahibi adayların anne, baba 

kaydını gösterecek şekilde https://www.turkiye.gov.tr/ e-devlet kapısı üzerinden alacakları 

“Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni göndereceklerdir.  

- Mavi Kart sahibi adaylar Mavi Kart veya Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgelerini 

göndereceklerdir. 

4. Lise diploması  [Mezun durumdaki adaylar için mezun olabileceğine ilişkin öğrenci belgesi 

(geçici mezuniyet belgesi) ve transkript.] 

5. Lise diplomasının tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar 

hariç) 

6. Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi) veya karneleri 

7. Transkript veya karne tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan 

adaylar hariç) [Doğumla T.C. olup lisenin tamamını yurtdışında okuyan adayların lise 
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dönemine ilişkin tüm karnelerini göndermeleri gerekmektedir. (Bu durumdaki adayların 

başvuru koşullarının 4. maddesini dikkatlice incelemesi gerekmektedir.)] 

8. Tercih başvurusunda kullandığı Sınav Sonuç Belgesi ve farklı bir dildeyse Türkçe veya 

İngilizce tercümesi 

9. Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf (jpeg formatında) 

Bkz. ULUYÖS Tercih başvurusu duyurusu; 

 https://yos.uludag.edu.tr/duyuru-5213-tercih-basvuru-duyurusu) 

Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylar 

yukarıdaki başvuru belgelerini muzikegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta ile göndererek 

başvuru yapacaklardır. Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. 

NOT: 

1. Kaydı yapıldıktan sonra başvuru koşullarına uymadığı, yanıltıcı bilgi ve belgelerle başvuru 

yaptığı, bilgi ve belgelerinde hata bulunduğu tespit edilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği 

kesilir. Bu durumdaki adaylar ile kayıt yaptırmak için para yatıran, kayıt yaptırmayan veya 

kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri 

ödenmez. 

2. Adayların kontenjanlara tercih başvurusunda bulunmaları, Kılavuz ve Bursa Uludağ 

Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi’nde yer alan başvuru 

şartlarını taşıdıkları ve bütün hususları kabul ettikleri anlamına gelmektedir. 

 

5. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER 

5.1. Başvuru Koşulları 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli adaylar için (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)) durumlarını 

“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, Y-TYT’de (Ek puansız yerleştirme 

puanının başarı sırası dikkate alınır) en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları 
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gerekmektedir. (Bkz. 11.02.2022 tarihli 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Kılavuzu).  

5.2. Gerekli Belgeler 

Başvuru şartlarını sağlayan adayların;   

1. Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık 

raporlarının onaylı bir örneği,  

2. 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’ndaki Sağlık Durumu/Engel 

Bilgi Formu,  

3. Nüfus cüzdanı, 

4. YKS Sınav Sonuç Belgesi,  

5. Engel/sağlık durumlarını anlatan bir dilekçeyi;  

muzikegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta yoluyla göndererek başvuru yapacaklardır. 

Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  
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GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI  

2020-ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ 

KONTENJAN ENGELLİ KONTENJANI 

40 4* 

4 
 (Yabancı Uyruklu Adaylar için) 

 

ÖN KAYIT Sistem Açılış Tarihi: 08 Ağustos 2022 Saat: 08:30 
Sistem Kapanış Tarihi: 18 Ağustos 2022 Saat: 17:00 

ÖZEL YETENEK SINAVI 
Tarih: 23 Ağustos 2022 – 26 Ağustos 2022** 
Yer: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik 
Eğitimi Ana Bilim Dalı  Görükle/BURSA  

KESİN KAYIT 5 – 9 Eylül 2022 

DANIŞMA ADRESİ 
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 

Görükle Kampüsü-Nilüfer/BURSA 
Tel: 0 224 294 09 42 
Fax: 0 224 294 21 99 

* Başvurup kazanmaları halinde 40 kişilik kontenjanın 4’ü (dört) engelli bireylere ayrılmıştır.  
** Adaylara 23 Ağustos 2022 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında ön kayıt numarasına göre 
randevu verilecektir. Adayların sınav tarih ve saatleri Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı web 
sayfasında (http://uludag.edu.tr/muzikegitabd) ilan edilecektir. Adayın kendisi için belirlenen 
gün ve saatte sınava girmesi zorunludur. Belirtilen tarihte ve saatte sınav binasında olmayan 
aday sınava girmemiş sayılacaktır.   
En son aday numarasına sahip aday sınava katıldıktan sonra sınav kapatılacak sırası gelip 
girmeyen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.  
 
NOT: ADAYLARA RANDEVU VERİLMESİ NEDENİ İLE HERHANGİ BİR 
NEDENDEN DOLAYI SINAVA KATILAMAYACAK ADAYLARIN 
muzikegitimi@uludag.edu.tr E-POSTA ADRESİNE BİLGİ VERMELERİ ÖNEMLE 
RİCA OLUNUR.  
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GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 
ÖZEL YETENEK SINAV YERİ 

 

         
 

Eğitim Fakültesi C Blok’ta (Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında) yapılacaktır. 
 
 

 

 


