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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 
 DEVLET KONSERVATUVARI 

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ 
 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ 

 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1. 
 
Bu yönerge, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’ne lisans 
öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın 
usul ve esaslarını kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 2. 
 
Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. ve 44. maddeleri ile Adıyaman 
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 3. 
 
Bu yönergede geçen; 

• Üniversite: Adıyaman Üniversitesi’ni (ADYÜ), 

• Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörü’nü, 

• Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nu, 

• Konservatuvar: Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı (ADYÜDK), 

 

• Konservatuvar Müdürlüğü: Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

Müdürlüğü’nü (ADYÜDKM), 

• Bölüm: ADYÜDK Müzikoloji Bölümü’nü, 

• Bölüm Başkanlığı: ADYÜDK Müzikoloji Bölümü Başkanlığı’nı, 

• Bölüm Başkanı: ADYÜDK Müzikoloji Bölümü Başkanı’nı, 

• Komisyon: ADYÜDK Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı Komisyonu’nu, 

• Sınav: ADYÜDK Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı’nı, 

• ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni, 

• TYT: Temel Yeterlilik Testini, 
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• ÖYS:  Özel Yetenek Sınavı’nı, 

• YP: Yerleştirme Puanını, 

• ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını, 

• SP: Standart Puanı 

ifade eder. 

 
Başvuru Koşulları 
Madde 4. 
 
ADYÜDK Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Sınavı’na başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki 
mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında,  
 

• ÖSYM’nin 2021-2022 yılları için ilan ettiği TYT puanlarının herhangi birinden en az 160 
puan almış olması, 
  

• Engelli aday öğrenciler için; ÖSYM’nin 2021-2022 yılları için ilan ettiği TYT puan 
türlerinden birine ait en az 100 puan almış olması, 
 
 

• Sınava başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle, 26 yaşından gün almamış 

olması gerekmektedir.  

 
Bütün bu koşulları sağlayan ve Adıyaman Üniversitesi’nin belirlediği kurallara uygun olarak 
başvuru yapan adaylar Sınav’a alınır. 
 
 
Kontenjan 
Madde 5. 
 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek olan 2021 YKS kontenjan sayısı, %10’u 
Engelli Aday Öğrencilere ait olmak üzere (Sınav’a ait ilan içeriğinde); Üniversite 
(https://adiyaman.edu.tr/) ve Konservatuvar (https://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/) 
internet sitelerinde ilan edilir. Sınav için başvuru yapan engelli adayların başarılı olamaması 
veya engelli adaylar için ayrılan kontenjana başvuru olmaması durumunda, engelli aday 
öğrenci kontenjan sayısı diğer kontenjana dâhil edilir. 
 
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 Sınavı’na engelli kontenjanından kabul edilir. 
 
Yabancı uyruklu adaylar, ADYÜ Senatosu tarafından belirlenen ulusal veya uluslararası sınav 
sonuçlarıyla başvuruda bulunabilirler. Adaylar; başvuru koşullarını (kontenjan sayısı, başvuru 

https://adiyaman.edu.tr/
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belgeleri vs.), başvuru ve ön kayıt sırasında ADYÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün Uluslararası 
Öğrenci Ofisi Biriminden öğrenebileceklerdir. 
 
Sınav Jürisi 
Madde 6. 
 
Sınav jürisi, Müdürlüğün teklifi ile Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun belirlediği öğretim 
elemanları arasından seçilecek asıl ve yedek üyelerden oluşur. Jürilerde (1. Aşama Sınavı ve 2. 
Aşama Sınavı) yer alacak öğretim elemanı sayısı, sınav içeriğine göre Müdürlük tarafından 
belirlenerek Konservatuvar Yönetim Kurulunda karara bağlanır. 
 
ADYÜDKM sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar: 
 

a) Sınav Düzenleme ve Yürütme komisyonlarını oluşturmak,  

b) Sınav öncesinde sınav mekânları ile ilgili tanımlamalar ve yönlendirmeleri hazırlamak,  

c) Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak,  

ç) Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait listelerin 

ilanı için gerekli tüm tedbirleri almak. 

 
Sınav Jürisine seçilmiş öğretim elemanlarının her biri Sınav Jürisi’nde yer alabilmek için, 
adaylarla arasında hısım ve akrabalık ilişkisi bulunmadığını ve Sınav’a hazırlanma sürecinde 
hiçbir adayı özel olarak çalıştırmadığını yazılı olarak beyan etmekle yükümlüdür. Aksi durumda, 
Sınav Jürisi’nde görev alamaz. Tespiti durumunda, ilgili komisyon üye/üyeleri için gerekli yasal 
işlemler uygulanır. 
 
Sınav Yürütme Komisyonu 
Madde 7. 
 
Sınav Yürütme Komisyonu, Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği (biri öğretim 
üyesi olmak kaydıyla) toplam 3 (üç) öğretim elemanından oluşur. Komisyon Başkanı 
Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 
Sınav Yürütme Komisyonu’nun görevleri: 
 
a) Bu Yönerge hükümlerine uygun olarak sınavı yürütmek, 

b) Sınavın yapılacağı salonları ve jürilerin çalışma mekânlarını belirlemek ve hazırlamak, 

c) Adayların sınav salonlarına alınmasından sınavın sonuçlandırılmasına kadar tüm işlemlerin 

düzenli yapılmasını sağlamak, 

ç) Sınava ilişkin belgeleri veya yaptığı çalışmalara ilişkin raporu görevlendirildiği gün itibari ile 

iki gün içerisinde Müdürlüğe sunmak, 
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d) Yapılan itirazları incelemek ve sonucu Müdürlüğe bildirmek.  

 

Sınav Takvimi 
Madde 8. 
 
Özel Yetenek Sınavı’na ilişkin sınav takvimi, Konservatuvar Yönetim Kurulunda görüşülerek 
Senato kararı ile belirlenir ve (Sınava ilişkin ilan içeriğinde) ilgili internet sayfalarında 
(https://adiyaman.edu.tr/  ve https://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/) ilan edilir. 
 
 
Sınav Sorularının Hazırlanması ve Sınavın Uygulanması 
Madde 9. 
 
 
a) Jüri üyeleri, sınavın gerektirdiği gizliliği gözeterek sınav öncesi bir araya gelir ve gereken 

hazırlığı yapar. 

b) Jürinin toplantı yaptığı mekâna görevliler dışında kimse giremez. 

c) Sınav başlamadan önce, “Sınavda Uygulanması Gereken Kurallar” gözetmenler tarafından 

adaylara okunur. 

ç) Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz, Sınav başlangıcının ilk 15 dakikasından sonra 

gelen adaylar sınav salonuna alınmaz. 

d) Adaylar sınav salonuna, hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera 

ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez. 

e) Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar, sınav 

disiplinini bozanlar, kopya çekenler, kopya çekmeye teşebbüs eden vb. adayların sınavları 

geçersiz sayılır. Bu durum gözetmen/gözetmenler tarafından tutanağa işlenir ve Komisyon 

Başkanı’na teslim edilir. 

f) Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun, yeni 

sınav yapılmaz. 

g) Sınavlarda yoklamalar, fotoğraflı resmi kimlik belgesi ve sınav giriş belgeleri karşılaştırılarak 

yapılır. 

 
Sınav 
Madde 10. 
 
Sınav; Birinci Aşama (Müziksel Söyleme ve Çalma-Solfej) ve İkinci Aşama (Müziksel İşitme- 
Müziksel Söyleme ve Çalma-Kompozisyon) olmak üzere iki kısımdan oluşur.  
 

https://adiyaman.edu.tr/
https://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/
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(1) Birinci Aşama:  
 
Sınavın birinci aşaması ADYÜ ÖYS dijital platformundan yapılarak gerçekleştirilecektir.  
Adaylardan bu aşamada; hazırladıkları 1 adet sözlü eseri, herhangi bir çalgıyla seslendirecekleri 
1 adet eseri ve ADYÜ dijital ÖYS platformunda yer alacak olan 2 adet solfej parçasını 
seslendirdiği video (görüntü ve ses) kaydını ADYÜ dijital ÖYS platformuna yüklemesi 
istenilecektir. 
 
 

a) Müziksel Söyleme ve Çalma 

 
Bu bölümde, adayların sesini kullanabilme ve çalgı çalma becerileri ölçülür.  

Adaylardan sınav için hazırladıkları bir (1) adet sözlü eseri (Lied, Aria, Şarkı, Türkü vb. isteğine 

bağlı olarak eşlikli veya eşliksiz) seslendirmesi ve (herhangi bir çalgı ile) hazırladıkları bir (1) 

adet eserin çalgı ile icra edilmesi istenilecektir.  

 

b) Solfej 

 
Bu bölümde, adayların ezgisel işitme becerileri ölçülür. 
 
Adaylardan, ADYÜ ÖYS dijital platformuna yüklenen iki (2) adet ezgiyi (1 Tonal- 1 Makamsal) 
“na” veya “la” hecelerini kullanarak ya da notalarını okuyarak (ezgilerden biri eşlikli, diğeri ise 
eşliksiz olarak) seslendirmeleri istenecektir. 
 
 
 
Birinci Aşama Sınavı’nın Puanlanması 
 
Birinci Aşama Sınavı’na ilişkin soru kategorileri, soru adetleri ve uygulanacak Puantaj Tablosu, 
Komisyon tarafından belirlenerek ilgili sınav kılavuzu ve ilanlarda yer alacaktır. 
 
Birinci Aşama Sınavı’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (Altmış) ve üzeri puan alan adaylar, 
İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. 
 
Adayların Birinci Aşama Sınavı’ndan aldıkları puanlara ilişkin Ayrıntılı Puan Dökümü, jüri 
üyelerince imzalanır ve Bölüm Başkanlığı tarafından Konservatuvar web sayfasında ilan edilir. 
 

(2) İkinci Aşama:  
 
Birinci aşama dijital ön eleme sınavında başarılı olan adaylar, ikinci aşama sınavına girmeye 
hak kazanırlar.  
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İkinci aşama sınavı, Konservatuvar Müdürlüğü’nün belirlediği yer, tarih ve saatte (yer, tarih ve 
saatler sınava ait ilanda belirtilecektir) ADYÜ merkez kampüsünde yüz yüze 
gerçekleştirilecektir.  
 
İkinci Aşama Sınavı; adayların müzik ve müzikoloji alanında bilgi, beceri ve yatkınlıklarının 
saptanması amacıyla hazırlanan uygulamalı ve yazılı bir sınavdır. Adaylardan bu aşamada; 
müziksel işitme, müziksel söyleme veya çalma uygulamalarını sergilemeleri ve yazma 
becerilerinin ölçüldüğü müzikoloji alanında kompozisyon yazması istenilecektir.  
 
İkinci Aşama Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 
 
 

a) Müziksel İşitme 
 
Bu bölümde; adayların üç ses tekrarı, dört ses tekrarı, ezgi tekrarı (makamsal-tonal), tartım 

tekrarı (basit-aksak ölçü) yapmaları doğrultusunda duyabilme ve dikte yapabilme becerileri 

ölçülür.  

 

b) Müziksel Söyleme ve Çalma 
 

Bu bölümde, adayların sesini kullanabilme ve çalgı çalma becerileri ölçülür.  

Adaylardan bu aşamada; sınav için hazırladıkları 1 (bir) adet sözlü eser (Lied, Aria, Şarkı, Türkü 

vb.) veya herhangi bir çalgı ile hazırlamış oldukları 1 (bir) adet eseri ve İstiklal Marşı’nın her iki 

kıtasını seslendirmeleri istenilecektir. 

 

c) Kompozisyon 
 
Bu bölümde, adayların yazma becerileri ve kültürel birikimlerinin belirlenmesi amacıyla sınav 
komisyonunca belirlenen bir konu üzerinde en az bir sayfalık kompozisyon yazmaları 
istenecektir. Kompozisyona ait sınav süresi, Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. 
 
 
 
İkinci Aşama Sınavı’nın Puanlanması 
 
İkinci Aşama Sınavı’na ilişkin soru kategorileri, soru adetleri ve uygulanacak Puantaj Tablosu, 
Komisyon tarafından belirlenerek ilgili sınav kılavuzu ve ilanlarda yer alacaktır. 
 
İkinci Aşama Sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden elli (50) ve üzeri puan alan adaylar 
(Engelli Adaylar dâhil) sıralamaya tabii olacaktır.  
 
Adayların İkinci Aşama Sınavı’ndan aldıkları puanlara ilişkin Ayrıntılı Puan Dökümü, jüri 
üyelerince imzalanır ve Bölüm Başkanlığı tarafından ADYÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 
gönderilir. Yazılı sınav dokümanları Bölüm Başkanlığı tarafından 2 yıl süreyle arşivde saklanır. 
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Başarı Değerlendirmesi  
Madde 11. 
 

a) Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Puanlarının Hesaplanması: 
 
Birinci Aşama Sınavı’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (Altmış) ve üzeri puan alan adaylar, 
İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. İkinci Aşama Sınavı sonucunda 100 (yüz) tam 
puan üzerinden elli (50) ve üzeri puan alan adaylar (Engelli Adaylar dâhil) sıralamaya tabii 
olacaktır. Bu doğrultuda sıralanan puanlar, adaylar için Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)’ nı 
oluşturulur. 
 
 

b) Sıralamaya Esas Puanların Hesaplanması: 
 
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplanan her bir aday için, ADYÜ Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’nca ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu’nda yer 
alan formüller kullanılarak Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı (SP) ve Yerleştirme Puanı (YP) 
hesaplanır. Yerleştirme Puanına göre en üstten aşağıya doğru sıralanan adaylar, ilan edilen 
kontenjan çerçevesinde Anabilim Dalı’na kayıt yaptırma hakkını kazanırlar. 
 
 
Sınav Disiplini 
Madde 12. 
 
Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayan ve sınav disiplinini bozan adayların 
sınavları geçersiz sayılır. Durum, komisyon tarafından tutanağa işlenerek bu kişiler hakkında 
kanuni işlem yapılır. 
 
 
Sınav Sonuçlarının İlanı 
Madde 13. 
 
Adaylar, en yüksek puandan başlayarak kendi kontenjan sayısına göre sıralanır. Puan eşitliği 
halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. Yaşların da eşit olması halinde kesin kayıt 
yaptırmaya hak kazanacak aday, komisyon huzurunda kura çekilerek belirlenir. Sıralaması 
belirlenmiş asil ve yedek aday listeleri Konservatuvar Müdür’ü tarafından incelenir ve 
onaylanmak üzere Rektörlüğe iletilir. Rektörlük tarafından onaylanan listeler Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı’nca ilan edilir. 
Sınavın ilanı, ADYÜ Devlet Konservatuvarı’nın Sınav Takvimi’nde belirlediği tarihler arasında 
yapılır. Kaydını yaptırmayan veya kaydını sildiren adaylar nedeniyle oluşan kontenjan açığı, 
yedek aday listesindeki sıraya göre tamamlanır. İlan edilen tarihlerde kaydını yaptırmayanlar 
herhangi bir hak iddia edemez. 
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Sınava İtiraz 
Madde 14. 
 
Adaylar, sınav sonucuna; ilan tarihini izleyen 2 (iki) iş günü içinde ve sadece maddi hata 
yönünden itiraz edebilir. İtiraz, Konservatuvar Müdürlüğü’ne dilekçe formatında yazılı olarak 
başvurmak suretiyle yapılır. Sınav Jürisi’nin maddi hata olup olmadığına dair yazılı görüşü, 
itirazı izleyen 2 (iki) iş günü içinde Konservatuvar Müdürlüğü’nce adaylara bildirilir. Müdürlük 
tarafından sınav kâğıtlarında ve sınav değerlendirme cetvellerinde bir maddi hata tespit 
edilirse ilgili sınav komisyonunun da görüşü alındıktan sonra, yönetim kurulu kararı ile 
düzeltilerek kesin kayıt başlama tarihinden önce ilan edilir. 
 
Adaylar, Sınav Komisyonu veya öğretim elemanı/elemanlarının not takdirine ilişkin hata 
itirazında bulunamaz. İtirazlar, sadece maddi hataların tespiti ile sınırlıdır. 
 
 
Kesin Kayıtlar 
Madde 15. 
 
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Konservatuvar Müdürlüğünce ilan edilir. Adayların, kayıt 
için ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmaları gerekir. İlan edilen süre içinde kayıt 
yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Asıl listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listesine 
girmeye hak kazanmaları halinde, kontenjan dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere yedek 
listesindeki sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Yedek listelerdeki öğrenciler, web sayfasından 
yapılacak duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Telefonla veya posta yoluyla ayrıca bilgi 
verilmeyecektir. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt yaptırmayan aday hakkını kaybeder.  
 
Engelli aday öğrencilerin kesin kayıt yaptırabilmesi için, kayıt evraklarına ek olarak sağlık 
durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporunu getirip 
ibraz etmesi gerekmektedir. 
 
Sınavı kazanan asıl adaylar ile yedek adayların kayıt ve yerleştirme işlemleri Adıyaman 
Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Kesin kayıt için 
istenen gerekli belgeler ve kayıt şekli, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından ilan edilir. 
 
 
Hükmü Bulunmayan Haller 
Madde 16. 
 
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile senato kararları 
uygulanır. 
 
 
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 
Madde 17. 
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Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nun 10.07.2020 tarih ve 45929520-17-08 sayılı kararıyla kabul 
edilen “Özel Yetenek Sınavı Uygulama Kılavuzu” yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
Madde 18. 
 
Bu yönerge hükümleri, Adıyaman Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 
 
 
Yürütme 
Madde 19. 
 
Bu yönerge hükümleri, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü tarafından 
yürütülür. 


