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GENEL BİLGİLER 

2022 – 2023 Akademik Yılında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Öğretmenliği Programına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.  

Programın öğrenci kontenjanı 30 kişidir. Sınavda başarılı olan ilk 10 adaya %100 burs ve diğer 

adaylara %50 burs verilecektir.  

Özel Yetenek Sınavı sonunda ilan edilen Yerleştirme Puanı sıralamasına göre adaylar kontenjan 

dolana kadar sırayla yerleştirilecektir.  

Özel yetenek sınavı ile kontenjan harici (Türkçe dil puanı şartını sağlayan) yabancı uyruklu 

öğrenciler de alınacaktır. Eğitim dili Türkçe’dir. 

Kontenjanlar ve Başvuru Taban Puanları 

PROGRAM ADI KONTENJANLAR PUANLAR 

Müzik Öğretmenliği 30 Y-TYT’de ilk 800.000’in 

içerisinde bulunmak 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 

BAŞVURU ŞARTLARI 

1- Başvurular 21.07.2022-04.07.2022 tarihleri arasında, İZÜ web sayfasından online 

olarak yapılacaktır. (www.izu.edu.tr)  

2- T.C. vatandaşı olmak, (Yabancı kontenjanı için bu şart aranmaz.) 

3- Müzik Öğretmenliği Bölümü’ne başvuracak adayların, ÖSYM’nin 2022 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru 

yapabilmeleri için 2022 – Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip 

olmaları gerekmektedir (ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Bu 

sınav ÖSYM’nin 2022 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda 

yapılacak başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır. 

İSTENEN BELGELER: 

1- Adayların sınav günü sınava girdikleri salondaki görevliye aşağıdaki belgeleri teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

a) 2022-TYT sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, varsa aslının fotokopisi, 

b) Resimli nüfus cüzdanı fotokopisi, 

c) Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi veya mezuniyet belgesi. 

http://www.izu.edu.tr/


 

 

2- Belgeleri tam olmayan adaylar sınava alınmazlar. 

ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU 

• Ön Kayıtlar İZÜ web sayfasında online olarak yapılacaktır. Adaylar İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi internet sitesindeki (https://www.izu.edu.tr/muzik-ogretmenligi-

bolumu-ozel-yetenek-sinavi-basvuru-formu) bağlantısından ön kayıt başvuru formunu 

doldurmaları Özel Yetenek Sınavı’na başvuruları için yeterlidir.  

• Daha sonra www.izu.edu.tr adresinde sınav tarih ve yer bilgileri ilan edilecektir. 

İZÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI 

1- Sınav salonuna adaylar ve görevliler dışında kimse alınmayacaktır. Adaylar isim 

listesine göre sınava alınacaktır. 

2- Adaylar aday başvuru bilgi formunu ve kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı, 

pasaport) sınav esnasında yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Soğuk damgası 

bulunmayan, özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da adaya benzemeyen fotoğrafın 

bulunduğu kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz. 

3- Adaylar ilân edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır 

olmalıdırlar.  

4- Sınava girmeyen adaylar sınav hakkını ve değerlendirme hakkını kaybederler. 

5- Özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla 

ilgili ihtilaflı durumlarda sınav komisyonunun kararları geçerli olacaktır. 

6- Adayların sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav giriş evrakları ile beraber sınav 

merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANMASI 

Çok Ses İşitme (20 Puan): Piyano ile çalınacak 4 adet 1 ses, 4 adet 2 ses ve 4 adet 3 sesi “na” 

veya “la” hecesiyle seslendirme. 

Ezgisel İşitme (20 Puan): Makamsal ve tonal 2 farklı ezginin “na” veya “la” hecesi ile 

yinelenmesi. 

Ritmik İşitme (20 Puan): 2/4’lük ritmik kalıpta dört ölçülük iki farklı ritmin tekrarı. 

Ritimsel Okuma (20 Puan): Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, nota adları ile el 

vuruşu yaparak okuma. 

https://www.izu.edu.tr/muzik-ogretmenligi-bolumu-ozel-yetenek-sinavi-basvuru-formu
https://www.izu.edu.tr/muzik-ogretmenligi-bolumu-ozel-yetenek-sinavi-basvuru-formu
http://www.izu.edu.tr/


 

 

Müzikal Kültür ve İcra (20 Puan): Sınava katılan adayların icra yeteneğinin ölçülmesi ve 

Batı ve/veya Türk Müziği ile ilgili tarihsel, teorik, çalgısal, terimsel ve türel bilgi içeren sözlü 

sınav sorusunu cevaplaması. 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMA 

Müzik Öğretmenliği Bölümüne başvuran adayın programa kesin kayıt yaptırma hakkına sahip 

olup olmadığını belirlemek üzere yerleştirmeye esas olan Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

hesaplanacaktır. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan formülde 

görüldüğü gibi belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. 

a) Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 

b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

c) 2022 TYT Puanı (TYT-P) 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 

tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır): 

YP (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + ( 0,06 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE YERLEŞTİRME 

1. Resmi sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına göre sıralanarak asil ve 

yedek adaylar belirlenir.  

2. Sonuçlar Sınav Kurulu tarafından sınavların bitiş tarihinden sonraki en kısa süreçte 

üniversitenin resmi internet sayfasından ilan edilir.  

3. Yerleştirme Puanlarına başarı sırasına göre ilan edilen asil adaylar kesin kayıt gün ve 

saatlerinde kayıtlarını yaptırır. Tam burslu adaylar kayıt yapmadığı takdirde burs hakkı 

Yerleştirme Sırasına göre devam edecektir. Yedek adaylar ilan edilen kayıt günlerinde, 

Yerleştirme Puanları başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanır. 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

1. Lise Diplomasının Aslı (Noter onaylı ya da “aslı gibidir” nüshaları kabul edilmeyecektir.)  



 

 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

3. İkametgâh Belgesi (Muhtarlıktan veya e-devlet’ten alınabilir.)  

4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)  

5. ÖSYM Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi  

6. Muhasebeden Onaylanmış Ödeme Planı veya Tahsilat Makbuzu  

 

SINAVA GİRECEK  

TÜM ADAYLARA  

BAŞARILAR DİLERİZ 

 

SINAV YERİ ve İLETİŞİM: 

Adres: İZÜ Halkalı Merkez Kampüsü –Halkalı Cad. No: 281 Halkalı – 34303 

Küçükçekmece / İSTANBUL 

İletişim: 0212 692 96 93 / bedirhan.buyukduman@izu.edu.tr 

 


