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1. KONTENJAN 

Türk Müziği Anasanat Dalı programının 2020-2021 öğretim yılı için öğrenci kontenjanı 32 kişidir. 
İlk beş dereceyi alan öğrencilere % 100, diğer 28 öğrenciye % 50 burs imkanı verilecektir. 

 
 

2. ÖN KAYIT KOŞULLARI 

Özel Yetenek Giriş Sınavlarına ön kayıtlarda ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan, Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Kılavuzunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru 
koşulları ve bunlara ek koşullar geçerlidir. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Özel 
Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayların 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
Temel Yeterlilik Testinden en az 150 (yüz elli) puan almış olması zorunludur. Engelli 
öğrencilerin engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla 100 puan veya üzerini alması yeterlidir. 

2020-2021 Öğretim yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılan tüm adaylar, İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınavları yönergesine tabidir. 

 

3. SINAV TARİHİ 

Ön kayıtlar 07-11 Eylül 2020 

Ön kayıt internet üzerinden adayların kendileri tarafından yapılacaktır. 

Özel Yetenek Sınavı 14 -18 Eylül 2020 

 

Sınav saat 10.00-17.00 arasında yapılacaktır. 

 
 

 
SONUÇ DUYURUSU 22 Eylül 2020 

 
 

4. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

• Adaylar ön kayıt sırasında internet üzerinden Sınava Giriş Belgesi’ni kendileri 
alacaklardır. 

• Özel Yetenek Sınavı, tek oturumlu bir sınavdır. 

• Adaylar sınavlara bireysel olarak alınacaklardır. 

 

5. ÖZEL YETENEK SINAVLARI 

TÜRK MÜZİĞİ ÖZEL YETENEK SINAVI 

Ses duyma: 

• Bir ses duyma (2 puan): 5 soru (toplam 10 puan), 

• İki ses duyma (5 puan): 2 soru (toplam 10 puan), 

• Üç ses duyma (5 puan): 2 soru (toplam 10 puan), 
TOPLAM: 30 puan. 

Bellek: 

• Ritmik bellek (5 puan): 4 soru (toplam 20 puan) 

• Ezgisel bellek (5 puan), 6 soru (toplam: 30 puan) 

o 3 soru: TM beşlilerinin seslendirilmesi, 

o 3 soru: Bu beşlilerle ilgili melodilerin seslendirilmesi. 



TOPLAM: 50 puan. 

 
Sözlü Görüşme 

• Mülakat: 10 puan. 

• Adayın kendi belirleyeceği herhangi bir eseri seslendirmesi: 10 puan. 
TOPLAM: 20 puan. 

 
6. UYARILAR 

• YKS sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak giriş sınavlarına 
katılmayı engellemez. 

• Adaylar resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ve ön kayıt 
sırasında aldıkları sınava giriş belgesi olmadan sınava alınmaz. 

• Belgelerinde değişiklik ve sahtecilik yapan adayın sınavı geçersiz sayılır. 

• Kimlik denetimini güçleştiren durumlarda sınav gözetmeni adaya gerekli uyarıyı yapmaya, 
hatta kimliği hakkında şüpheye düştüğünde sınava almamaya yetkilidir. 

• Sınav değerlendirmeleri için yapılacak itirazlarda, hiçbir şekilde yeniden değerlendirme 
yapılmaz. 

• Adayların sınava, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep 
bilgisayarı, zamanı gösterme işlevi dışında işlevi bulunan saat benzeri araçlarla, her türlü 
bilgisayar özelliği bulunan aygıtlarla girmeleri, sınav salonunda sigara pipo, puro vb. gibi 
tütün ürünleri içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav 
düzeninin bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır ve kesinlikle 
yasaktır. 

• Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan 
adaylar, girdikleri ve girecekleri tüm sınav aşamalarından başarısız sayılırlar. 

• Sınav görevlileri kuraldışı davranışlarda bulunanları uyarmakla yükümlü değildir. Aykırı 
davranışta bulunanların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça 
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

• Adaylar sadece tek bir oturum için sınava girebilirler. İki ayrı güne kayıt yaptıran adayın 
sınavı geçersiz sayılır. 

 

7. BEDENSEL ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE! 

Bedensel engelli adayların sınav sırasında doğabilecek gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 
ön kayıt sırasında durumlarını bildirmeleri gerekmektedir. 

 
 

8. ADRES 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Kampüs, C Blok 

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Kavacık / Beykoz / İstanbul 34810 

Telefon : 0216 681 53 00 / 5382 - 5198 – 5134 - 5658 - 5659 

Faks 0212 531 75 55 


