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Ön Kayıt/Başvuru 

Ön kayıt ve başvurular kayit.amasya.edu.tr web adresinden online olarak 

kabul edilecektir. 

Ön Kayıt/Başvuru Tarihleri 

Ön kayıt ve başvuru işlemleri 25 Temmuz-3 Ağustos 2022 tarihlerinde, online 

olarak yapılacaktır. 

Ön Kayıt Liste İlanı 

Sınava girecek adaylara ait kesinleştirilmiş liste, sınava girilecek yer ve saat 

bilgileri 4 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecektir. 

Sınav Tarihi 

8-9 Ağustos 2022 

Sınav Yeri 

Eğitim Fakültesi Kampüsü 

Kongre ve Kültür Merkezi-Amasya 

 

 

İletişim 

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

E-posta: ozelyeteneksinavi@amasya.edu.tr 

Sınavla ilgili geniş bilgi ve sınav sonuçlarına ulaşılabileceğiniz internet adresi 

https://egitim.amasya.edu.tr 

 

 

Sınav Üst Kurulu, gerektiğinde ilan edilmek suretiyle; sınav tarihi, programı, 

sınav yer ve zamanında değişiklikler yapabilir. Adaylar Üst Kurul duyuru ve 

ilanlarını takip etmek zorundadırlar. 

https://kayit.amasya.edu.tr/
mailto:ozelyeteneksinavi@amasya.edu.tr
https://egitim.amasya.edu.tr/
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GENEL BİLGİLER 

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar, 2022 Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu - Tablo 5'te 

yer almakta olup bu tablodaki Amasya Üniversitesi yükseköğretim programları 

için özel yetenek sınavları ve değerlendirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun 

belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

tarafından yapılacaktır. 

Sınav Üst Kurulu 

Rektör Yardımcısı, Eğitim Fakültesi Dekanı ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm 

Başkanından oluşur. Sınav Komisyonları Sınav Üst Kuruluna karşı sorumludur. 

ÖYS (Özel Yetenek Sınavı’nda) en yetkili organdır, ÖYS Sınavının tüm işlemlerini 

yürütür, ÖYS ile ilgili tüm itiraz ve hukuki süreçler hakkında nihai kararları 

verir.Kılavuzda bulunmayan konularda Sınav Üst Kurulu karar vermeye 

yetkilidir.  

Sınav Komisyonu 

Eğitim Fakültesi Dekanlığının teklifi ve Rektörlük Makamının onayıyla 

görevlendirilen akademik personelden oluşur. Beden Eğitimi ve Spor Bölüm 

Başkanı sınav komisyonuna başkanlık eder. Komisyon Başkanı sınav komisyon 

üyeleri arasında iş bölümü yapar. 

Kontenjanlar 

Tablo 1 

Program Öğrenci Sayısı* Toplam 

Müzik Öğretmenliği 30 30 

* Yükseköğretim Genel Kurulunun 08/02/2018 tarihli kararı uyarınca, tablodaki Öğrenci Sayısı 

sütununda yer alan kontenjanın %10’u engelli öğrencilere ayrılmıştır. 

 

Başvuru için gerekli en az TYT puanları 

Tablo 2 

AMASYAEĞİTİM FAKÜLTESİ 

Program TYT Puanı 

Müzik Öğretmenliği 
2022-TYT’de en düşük 800.000’ inci başarı sırasına 

tekabül eden puan 

Adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına 

başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en düşük 800.000 inci 

başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış 

adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim 

programlarına başvurabilirler. 
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BAŞVURULAR 

Ön (Çevrimiçi/Online) Kayıtlar:  Başvurular online olarak yapılacaktır. Posta 

veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Özel Yetenek Sınavına 

giriş koşullarını taşıyan adaylar 25 temmuz-3 Ağustos 2022 tarihleri arasında 

aşağıda sayılan belgeleri kayit.amasya.edu.tr internet adresi üzerinden 

yükleyerek ön kayıtlarını yapacaklardır. Bu belgelerden herhangi birini 

yüklemeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. İnternet başvurusu 

sırasında adaylara ait bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak çekilecektir. 

 

Ön Kayıt için gerekli Belgeler 

Tablo 3 

1- Adayın 2022 yılına ait TYT sonuç belgesi örneği 

2- 4,5 x 6 (cm) ebadında son altı ay içinde çekilmiş biyometrik vesikalık 

fotoğraf * 

3- T.C. kimlik kartı (Sınavı kazanan adaylar kayıt sırasında T.C. kimlik kartı aslını 

ibraz edeceklerdir.)* 

4- Diploma (Sınavı kazanan adaylar kayıt sırasında diplomanın aslını ibraz 

edeceklerdir.)** 

*Biyometrik fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

**Sınavı kazanan adayın kayıt sırasında ibraz ettiği belgelerin sınava başvuru sırasında 

yüklediği belgelerden farklı olması halinde, sınavı kazanmış olsa bile ilgilinin kaydı 

yapılmayacak ve hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. 

 

Kayıt Kesinleştirme (Birim Onayı): İnternet üzerinden çevrimiçi (online) kaydını 

yapan adayın kayıt onayı 25 temmuz-3 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilgili 

akademik birim tarafından online olarak yapılacaktır ve 4 Ağustos 2022 

tarihinde ilan edilecektir. 

 

ENGELLİ ADAYLAR 

Engelli adaylardan [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)] TYT 

puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına engelli kontenjanından kabul 

edilir. Bununla birlikte özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik 

programlarındaki başarı sırası şartı engelli adaylar için de uygulanacak olup 

engelli adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik 
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programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en 

düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Engeli olan adayların kaydı, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara 

başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer 

alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav 

sonucuna göre değerlendirilerek yapılır. 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR 

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına, Yükseköğretim Kurulu’nun 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile Üniversitemizin Yurtdışından 

Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru koşullarını sağlayan 

adaylar başvuru yapabilecektir. 

Yönergeye https://oidb.amasya.edu.tr/media/1042/yabanc__uyruklu_y_nerge.pdf 

internet adresinden ulaşılabilir. 

 

SINAVLAR 

Adayların sınav bilgileri amasya.edu.tr ağ adresinden 4 Ağustos 2022 günü 

yayınlanacaktır. Özel Yetenek Sınavları ve bu sınavların organizasyonu özel bir 

çalışma gerektirdiğinden, ikamesi veya tekrarı mümkün değildir. Dolayısıyla 

adayların duyurulmuş gün, saat ve yerde sınava girmeleri zorunludur. Sağlık 

raporu ya da başka herhangi bir mazeret bildirimi/beyanı bu zorunluluğu 

ortadan kaldırmaz. 

 

Sınav Tarih,Saat ve Yerleri 

Tablo 4 

* Sınavlar aday sayısına bağlı olarak devam eden günlerde de yapılabilecektir. 

 

Adaylar sınavın tüm aşamalarına girmek ve sınav süresince fotoğraflı özel 

kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. T.C. kimlik kartı ve 

geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi 

olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava 

alınmayacaktır. Yanında cep telefonu bulunan adaylar da sınava kesinlikle 

alınmayacaktır. 

 

 

 

Anabilim Dalı Sınav Tarihi* Sınav Saati Sınav Yeri 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

(Müzik Öğretmenliği) 

8-9 Ağustos 

2022 
10:00 

Amasya Eğitim Fakültesi 

Merkez Kampüsü 

https://oidb.amasya.edu.tr/media/1042/yabanc__uyruklu_y_nerge.pdf
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MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI 

 

A-TEMEL İLKE VE KURALLAR  

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için Üniversitemiz Amasya Eğitim Fakültesi, Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalına Özel Yetenek Sınavıyla 

alınacak öğrencilerin Özel Yetenek Sınavı ve sınav sonrası işlemlere ilişkin 

kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru yaptığınız andan itibaren kayıt 

onay, sınav ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İNTERNET 

üzerinden takip ediniz.  

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile herhangi bir yükseköğretim 

programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavına 

katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.  

 

Adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına 

başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en düşük 800.000 inci 

başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.  

 

Başvurular, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu’nda 

belirtilen tarih ve yöntemde çevrimiçi (online) yapılacaktır. Adayın başvuru 

sırasında yüklediği belgeler ile kayıt sırasında teslim ettiği belgeler arasında 

farklılık olması halinde, kazanmış olsa dahi adayın sınavı iptal edilecektir. 

 

Sınavlar, 8-9 Ağustos 2022 tarihinde, Amasya Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalında tek komisyonlu - üç basamaklı 

olarak yapılacak ve başvuru sayısına göre sonraki günlere yayılabilecektir. 

Başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınavın tüm 

basamaklarına girmek zorundadır. Sınav basamaklarından herhangi birine 

katılmayan bir aday değerlendirme dışı kalacaktır. 

 

Adaylar sınav süresince fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında 

bulundurmak zorundadırlar. Her sınav öncesi kimlik kontrolü yapılacaktır. T.C. 

kimlik kartı ve pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul 

edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar. 

Yanında cep telefonu bulunan aday da sınav binasına kesinlikle 

alınmayacaktır. 

 

Adayların sınav sırasında ve ihtiyaç/dinlenme arasında başka adayın 

çalışmalarına müdahalede bulunması ve yorum yapması yasaktır. 

 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarında başarı sırası 

şartı engelli adaylar için de uygulanacak olup söz konusu şartı sağlayan 
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adaylar durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı’na engelli kontenjanından 

kabul edilirler. Bu adayların sınava müracaat edebilmeleri için işitme engeli ve 

müzik öğretmeni olarak yetişmelerini engelleyecek ölçüde bedensel engeli, 

kalıcı bir ses bozukluğu ve konuşma kusurları bulunmamalıdır. Engelli adayların 

sınavları, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 

kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna 

göre değerlendirilerek yapılır.  

 

B-SINAVIN UYGULANIŞI 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, ‘Müziksel İşitme’, ‘Müziksel 

Söyleme’ ve ‘Müziksel Çalma’ şeklinde olup her biri farklı ağırlığa sahiptir. Üç 

ayrı basamağın yer aldığı sınav tek komisyon tarafından değerlendirilecektir. 

 

Tablo 5. Müzik Özel Yetenek Sınavı’nda Ölçülecek Basamaklar ve 

Yüzdeleri 

 
Müziksel İşitme 

(Yineleme) 
Müziksel Söyleme 

Sınavı 
Müziksel Çalma 

Sınavı 
Toplam 

% 35 % 35 % 30 100 

 

 

1-Müziksel İşitme Sınavı: 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak bu basamakta bireysel olarak 

sınava alınacaklardır. Sınavda aşağıdaki alt boyutlar ölçülüp 

değerlendirilecektir. 

İki Ses İşitme : Üç (3) adet iki ses, 

Üç Ses İşitme : Bir (1) adet majör akor, bir (1) adet minör akor, 
Dört Ses İşitme : Bir (1) adet yedili akor, 
Ezgi İşitme : Bir (1) adet tonal, bir (1) adet makamsal olmak üzere iki (2) 

adet ezgi. Her bir ezgi iki motiften oluşur. (4 göze) 
Ritim İşitme : İkişer motiften oluşan (4 göze) iki (2) ritim cümlesi 

Ritim Okuma : Bir (1) adet müzik cümlesinin nota isimleri ve değerleriyle 
konuşma tonuyla okunması 

 

Müziksel işitme sınavının alt boyutlarına ait puanlama Tablo 6’da 

görülmektedir. 

Tablo 6. Müziksel İşitme Sınavında Ölçülecek Alt Boyutlar ve Puanlar 

 

İki Ses 

İşitme 

ÜçSes 

İşitme 

Dört Ses 

İşitme Ezgi İşitme Ritim İşitme 
Ritim 

Okuma 

Toplam 

Puan 

3x2=6 2x4=8 1x6=6 
8 göze x 

4=32 

8 göze x 

4=32 

4 göze x 

4=16 
100 
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2-Müziksel Söyleme Sınavı: 

Bu sınavda adayın, ses özellikleri ve belirlenen eserler çerçevesinde sesini 

kullanabilme yeteneği ölçülecektir. 

 

Müziksel Söyleme Sınavı’nda ilk olarak bütün adaylardan, doğru ve temiz bir 

sesle; anlaşılır bir Türkçe ve doğru bir telaffuzla İstiklal Marşı’nı okumaları 

istenecektir. Adaylar İstiklal Marşı dışında, ayrıca en az biri Türk Halk Müziği 

veya Türk Sanat Müziği eserlerinden olmak üzere, kendilerinin belirleyeceği iki 

eser daha seslendireceklerdir. Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği 

eserlerinin geleneksel tarzda (üslup, tavır) icra edilmesi gerekmektedir. 

Adayların bu sınavda göstereceği başarının ölçülmesinde; seslerinin özellikleri 

ile seslendirmiş oldukları eserlerin doğru, temiz söylenilmesi ve yorumlanması 

olmak üzere iki kriter dikkate alınacaktır. 

 

a) Adayların Ses Özelliklerinde; 

 

Sağlıklı Sese Sahip Olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi 

olumsuz özelliklerin bulunmaması, 

Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği: Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, 

güzel bir ses rengine sahip olunması, 

 

Ses özelliklerine ilişkin puanlama Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7. Sesin Yapısı ve Özelliklerine Ait Puanlama 

 

Sağlıklı Sese Sahip Olma Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği Toplam 

20 20 40 

 

b)Eserlerin Doğru, Temiz Söylenmesi, Yorumlanmasının Değerlendirilmesinde; 

 

Doğru ve Temiz Söyleme: Şarkının doğru ritimlerde ve temiz seslerle söylenmesi,  

Yorumlama: Seslendirilecek şarkıda sesin duyarlı ve etkili kullanılması 

değerlendirilecektir. 

Seslendirilecek eserlere ait puanlama Tablo 8’de görülmektedir. 

Tablo 8. Seslendirilecek Eserlere Ait Puanlama 

 

Boyutlar 
Doğru ve 

Temiz 
Söyleme 

Yorumlama Toplam 
Genel 
Toplam 

İstiklal Marşı 10 10 20  

60 Birinci eser 10 10 20 

İkinci eser 10 10 20 
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Adayın Müziksel Söyleme Sınavı’nda alacağı toplam puan, Tablo 7 ve Tablo 

8’de almış olduğu puanların toplamıdır. 

 

3-Müziksel Çalma Sınavı: 

Bu sınavda adayın müziksel çalma becerisi ölçülür. Aday en az biri Türk Halk 

Müziği veya Türk Sanat Müziği eseri olmak üzere, çalgılarının niteliğine göre 

kendisinin belirleyip hazırlamış olduğu toplam iki eseri seslendirecektir. Türk 

Müziği eserlerinin geleneksel tarzda (üslup, tavır) icra edilmesi gerekmektedir. 

Çalgıları Türk müziği ses sistemine tam olarak uymayan adaylar, çalgılarıyla 

seslendirebilecekleri uygunlukta Türk müziği eserleri seçmelidirler. 

 

Müziksel Çalma Sınavının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde 

bulundurulacaktır: 

 

Doğru ve Temiz Çalma: İcra sırasında çalgıdan doğru ve temiz ses elde 

edilmesi, entonasyon ve zamanlama becerileri, 

Teknik Düzey: İcradaki teknik becerilerin düzeyi ve uygulanması, 

Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı, etkili ses elde edilmesi ve eserin müziksel 

çalınması, 

Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi 

değerlendirilecektir. 

 

Müziksel Çalma Sınavı’nın puanlaması Tablo 9’da görülmektedir. 

Tablo 9. Müziksel Çalma Becerilerine Ait Puanlama 

 

Boyutlar 
Doğru ve 

Temiz 
Çalma 

Teknik 
Düzey 

Müziksel 
Yorum 

Eserin 
Düzeyi Toplam 

Genel 
Toplam 

Birinci eser 15 15 10 10 50  

100 
İkinci eser 15 15 10 10 50 

 

 

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME 

 

Değerlendirme 

Özel yetenek sınavı gerektiren programlara yerleştirmeye esas olan Özel 

Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla çarpılarak 

toplanması ile hesaplanır. 

      a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

      b) Ortaöğretim Başarı Puanı 

      c) 2022-TYT Puanı (TYT-P) [2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 

2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece Özel Yetenek 
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Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına 

başvurmak isteyenlerin 2021-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.]    

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu 

puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana 

çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması 

hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak 

ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. 

  

ÖYSP = 10x((Adayın ÖSYP Puanı - ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması)/ÖYSP 

Puan Dağılımının Standart Sapması) +50 

  

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP 

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

  

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanacaktır. 

       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 30.3.2012 tarihinden sonra kayıt 

olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

       YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) 

  

       b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

       YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) 

  

2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirme 

sınavıyla yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların 

ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar 

YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.  

 

Yerleştirme 

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan en düşüğe 

doğru sıralanır. Yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asıl ve aynı 

sayıda yedek aday listeleri düzenlenir. Bu şekilde düzenlenecek olan sonuçlar 

Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilir. 

 

Sonuçların Açıklanması ve Kayıtlar 

Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt hakkı kazanan adayların isimleri, kayıt 

tarihleri ve kayda ilişkin tüm süreçler www.amasya.edu.tr adresinde ilan 

http://www.amasya.edu.tr/
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edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. 

Başarılı olan fakat süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, 

belirlenmiş esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme 

yapılacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve 

kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat 

takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir. 

  

İtirazlar 

İtirazlar “Türkiye Halk Bankası Amasya Şubesi 06000008 no’lu (IBAN:TR91 0001 

2009 3000 0006 0000 08) Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür, Spor Dairesi 

Başkanlığı Diğer gelirler hesabına” 300 TL yatırılarak, dekont ile birlikte Eğitim 

Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak yapılacaktır. İtiraz mesai saatleri dışında 

gerçekleşirse itiraz ücreti tutanakla emanete alınacaktır.  

 

  

ÖNEMLİ UYARI 

2022 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız her 

şeyden önce bu Kılavuz’da belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu 

nedenle Kılavuz’u dikkatle okuyunuz ve harfiyen uyunuz! 

 

Kılavuz’un içeriğinde bir değişiklik olması halinde, güncellenmiş Kılavuz sınav 

öncesi ağ adresinden yayınlanacağı için Üniversitenin www.amasya.edu.tr ve 

Eğitim Fakültesinin http://egitim.amasya.edu.tr/ ağ adreslerini takipte kalmanız 

ve gerekli durumlarda SMS ile bilgilendirme yapılacağından kayıt sırasında 

belirttiğiniz mobil telefonu ulaşılır durumda tutmanız menfaatinize olacaktır.  

 

 

 

http://www.gazi.edu.tr/
http://gef.gazi.edu.tr/

