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Kıymetli Öğrenci Adaylarımız, 
 

Adıyaman Üniversite Devlet Konservatuvarı olarak Mezopotamya ruhunu, Türk müziğinin 

mistisizmini, Batı’nın evrenselliğini kendi teknikleri ve bağlamları kapsamında sizlere sunmak üzere 

kapılarımızı açmış bulunmaktayız. Bu kapıdan giriş sürecinde kurumun gereklilikleri olan yeterlilikleri 

yerine getirmeniz beklenmektedir. Bu beklentilerin size paylaşılması üzere hazırlanan bu “Yetenek 

Sınavı Kılavuzu” ile sizlere rehberlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Çünkü 

kurum olarak amacımız, siz sevgili gençlerimizin bu tür yaşamlarına yön verdikleri sınav 

deneyimlerinde elimizden gelen içtenlik ile sizlerin yolculuğuna destek olmaktır. Bu süreçte önemli olan 

şudur ki, buraya girmeyi hak edip etmediğinize, yeterli olup olmadığınıza öncelikle vicdanınızın karar 

verebiliyor olmasıdır. Kurumun değerlendirme sürecinde tarafsızlık ilkesi temel alınmaktadır. Bu ilkeyi 

sınava hazırlandığınız her anınızda kendiniz için de kullanabilmelisiniz. Aristoteles’in de ifade ettiği 

gibi “Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.” Kendinizi bilmenin getirdiği bilgelikle 

yürüdüğünüzde yolunuzun asaletinin farkına varacaksınız. Özellikle bu yol, sanat; bu yol, müzik ise 

kıymeti katlanarak sizi bulacaktır. Ancak vicdan ile değerlendirmenizi yaparken de hareketsiz de 

kalmayınız. Eylem ve vicdan bazı zamanlarda uyuşmayabilirler. Nietzche’nin güzel bir sözü bize bu 

dengenin önemini vurgulamaktadır. “Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken, vicdan onları 

gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır, ta ki yere dökülüp ezilinceye kadar.” İşin özü şu ki, eğer bu alana 

yeterli emeği vermişseniz, belli bir vakit harcanmış ve artık ürünlerini göreceğinize vicdanınız da 

inanıyorsa hiç vakit kaybetmeyin. Bizler sizleri tanımak için burada bekliyor olacağız. 

ADYÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümü, hem uygulamalı hem de teorik olarak eğitim sunan 

ders içeriklerine sahiptir. Birbirini tamamlayan bu iki süreçte de müzik alanına araştırmacılar 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Doğu ile batının kültürünü sentezleyebilen, bilgili, bilimsel araştırmaya 

açık, müzik tarihi, müzik felsefesi, müzikte estetik, müzik sosyoloji, müzik teknolojisi, çalgı bilim ve 

çalgı icrası üzerine donanımlı, modern ve çağdaş anlayışları takip edebilen ve uygulayabilen bireylerin 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Giderek genişleyen ve yükselen kadrosuyla güçlenen ve yeni yüz kazanmaya başlayan ADYÜ Devlet 

Konservatuvarı, gerek bilim gerek ise sanat alanına ilkleri kazandırmak üzere projeler üretmeye devam 

etmektedir. Bununla birlikte Erasmus programını verimli şekilde kullanarak öğrencilerinin ve öğretim 

elemanlarının yurt dışı bağlantılarını sağlayan ve giderek daha da uluslararasılaşan bir kurum halini 

almaktadır. Yakın gelecekte yüksek lisans programıyla birlikte akademik dünyaya da bireyler yetiştiren 

bir kurum haline gelecektir. Konservatuvarımız, bünyesine katacağı yetenekli ve yeni öğrencileri ile bu 

hedeflerine doğru daha da güçlenerek yol alacaktır. 

“Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, 

daldığın kadar...” diye söylemiş Mevlana… Ben de ekliyorum ki, bu yol senindir inandığın kadar… 

Yolunuz açık olsun sevgili gençler… 

 

 

Doç. Dr. Ayça AVCI 
 

ADYÜ Devlet Konservatuvarı Müdür V. 
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Bu bölümde; sınavın duyurusu, aday başvuru koşulları, ön kayıt, yabancı uyruklu adaylar, 

engelli adaylar ve kontenjanlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu kılavuz; ADYÜ Senatosu 

tarafından, 26.05.2021 tarih ve 2021/09-04 sayılı kararında yer alan “Devlet Konservatuvarı 

Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi” doğrultusunda hazırlanmıştır. 
 

Devlet Konservatuvarına Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alınacak lisans programları 

ve öğrenci kontenjanları (ÖSYM tarafından, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen şekliyle), başvuru için gereken koşullar, ön kayıt 

işlemleri, sınav tarihleri ve sınava dair bilgiler; Adıyaman Üniversitesinin ve Adıyaman 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın web sayfası1 üzerinden ilan edilecektir. 
 

 1.2. ÖNEMLİ TARİHLER  

 

Açıklama 
 

Tarih 
 

Yer 

 

Özel Yetenek Sınavı Online Başvuru (Ön Kayıt) 
 

09-16 Ağustos 2021 
 

ADYÜ ÖYS Dijital Platformu 

 

1. Aşama Sınavı (Online yükleme) 
 

18-22 Ağustos 2021 
 

ADYÜ ÖYS Dijital Platformu 

 

1. Aşama Sınavı Jüri Değerlendirmesi 
 

23-24 Ağustos 2021 
 

ADYÜDK Müdürlüğü 

 

1. Aşama Sınav Sonuçlarının İlanı 
 

25 Ağustos 2021 http://www.adiyaman.edu.tr/ 

http://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/ 
 

2. Aşama Kompozisyon ve Dikte Sınavı 
31 Ağustos 2021 
(Başlama Saati: 10.00)2 

 

ADYÜ Rektörlük Konferans Salonu 

 

2. Aşama Müziksel İşitme- Müziksel Söyleme ve 

Çalma 

31 Ağustos 2021 
(Başlama Saati: 13.30) 

– 
01 Eylül 2021 (Başlama Saati: 10.00) 

 

ADYÜ Rektörlük Konferans Salonu 

 

2. Aşama Sınav Sonuçlarının İlanı 
 

02 Eylül 2021 http://www.adiyaman.edu.tr/ 

http://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/ 
 

Kazanan Asıl Adayların Kesin Kayıtları* 
 

06-10 Eylül 2021 ADYÜ Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 

Yedeklerden Asıl Listeye Alınan Adayların Kesin 

Kayıtları* 

 

13-17 Eylül 2021 ADYÜ Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 

* Not: Adaylardan, başvuru ve kayıt işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Adıyaman Üniversitesi web adresi: http://www.adiyaman.edu.tr/ 

Devlet Konservatuvarı web adresi: http://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/ 
 

2 Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmaz. 
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1. GENEL ESASLAR 

1.1. SINAV DUYURUSU 

http://www.adiyaman.edu.tr/
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http://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/


 

ADYÜDK Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Sınavı’na başvuruda bulunabilmek için; 

yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, 

• ÖSYM’nin 20203 veya 2021 yılları için ilan ettiği TYT puanlarının herhangi birinden 

en az 150 puan almış olması, 

• Engelli aday öğrenciler için; ÖSYM’nin 2020 veya 2021 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 sınava alınır. 
 

• Adayların ÖYS ön kayıtları, ADYÜ web sayfası üzerinden 09-16 Ağustos 2021 tarihleri 

arasında online olarak yapılacaktır. 

• Sınava girmek isteyen aday; istenilen belgeleri ve talep edilen diğer bilgileri sisteme 

yükleyerek “Sınav Giriş Belgesini” oluşturacaktır. 

• Adayların, özel yetenek sınavına girerken (ikinci aşamada), yanlarında giriş belgesi ve 

geçerli bir kimlik belgesi (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türkiye Cumhuriyeti 

Nüfus Cüzdanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, fotoğraflı ve geçerlilik 

süresi devam eden pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı edinme 

sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus 

Müdürlüklerinden aldıkları ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan 

fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu / karekodlu belge) bulundurmaları zorunludur. 

Ayrıca, adayların 2. Aşama sınavına girerken, giriş belgelerini de yanında 

bulundurmaları gerekmektedir. 

*Ön kayıt esnasında yanlış beyanda bulunan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 
 

3 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 

2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir 

ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. 
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1.3. ADAY BAŞVURU KOŞULLARI 

1.4. ÖN KAYIT 



 

• Yabancı uyruklu adaylara tanınan kontenjanlar, her yıl üniversite tarafından belirlenir. 

Yabancı uyruklu öğrenciler için Adıyaman Üniversitesi’nin “Yurtdışından veya 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi”nin ilgili 

maddeleri dikkate alınır. 

• Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak birimlere Yabancı Uyruklu Öğrenciler için 

belirlenen kontenjan dâhilinde öğrenci alınır. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Özel 

Yetenek Sınavı için ön kayıt başvurularını Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’nün 

duyuracağı tarihler arasında gerekli belgelerle yapar. En yüksek Özel Yetenek Sınavı 

Başarı Puanından itibaren yapılacak sıralamaya göre başarılı olan adaylar kesin kayıt 

hakkı kazanır. 

 

• 2020 (şartlar ÖSYM 2021 YKS Kılavuzunda belirtilmektedir) veya 2021-TYT 

sınavına girmiş ve en az 100 puan almış olan engelli adaylar özel yetenek sınavlarına 

başvurabilirler. 

• 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 kabul edilirler. 

• Engelli adayların başvuruları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

Kılavuzundaki (YKS) esaslar ve ilgili Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu dikkate alınır. 
 

Müzikoloji bölümüne özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanlarına ait bilgiler 

aşağıdaki tablo 1’de belirtilmiştir. 
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1.5. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR 

1.6. ENGELLİ ADAYLAR 

1.7. KONTENJAN 



Tablo 1. 
 

 

PROGRAM ADI 

 

KONTENJAN 

 

 
Müzikoloji 

 

Adaylar 

 

Engelli Adaylar 

22 3 

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. 
 

 

• Sınav Jürisi, ADYÜDKM tarafından kadrolu öğretim üye ve görevlilerinden oluşturulur 

• Sınav jürisi sınavdan altmış (60) dakika önce Konservatuvar Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda toplanarak sınav sorularını belirler. 

• Sınav jürisi, sınav sonuçlarını Konservatuvar Müdürlüğü’ne sınav sonunda teslim eder. 
 

• Sınavlara, ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi zorunludur. 

• Geçerli bir kimlik belgesi (bölüm 1.3’te belirtilen geçerli kimlik belgeleri) ile sınav giriş 

belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar. 

• Adayın sınav salonlarına alındıktan sonra, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş 

kartlarının kontrollerinin yapılarak yoklamaları alınır. 

• Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz, 2. Aşama Sınavında yer alan 

“Kompozisyon ve Dikte” sınavına ait başlama saatinin ilk 15 dakikasından sonra gelen 

adaylar sınav salonuna alınmaz. 

• Adaylar sınav salonuna, hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, 

kamera ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez. 

• Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar, 

sınav disiplinini bozanlar, kopya çekenler, kopya çekmeye teşebbüs eden vb. adayların 
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2. SINAVLAR 

2.1. SINAV JÜRİSİ 

2.2. SINAV KURALLARI 

https://adiyaman.edu.tr/


sınavları geçersiz sayılır. Bu durum gözetmen/gözetmenler tarafından tutanağa işlenir 

ve Komisyon Başkanı’na teslim edilir. 

• Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun, 

yeniden sınav yapılmaz. 

• Her video dosyası tek parça halinde kaydedilmelidir (Bölümlerin istediği video 

özellikleri için aşağıdaki bölüm bilgilerine bakınız). 

• Videolarda, kesme, yapıştırma, ekleme, silme, düzeltme gibi teknik düzenlemeler 

kesinlikle yapılmamalıdır. 

• Video kayıtları MP4 ya da MOV formatında olmalıdır. 

• Video kayıtları tercihen 480p ya da 720p çözünürlüğünde olmalıdır. (Videolarda Full 

HD veya 4K çözünürlük kullanılmamalıdır.) 

• Her video dosyasının adı örnekteki şekilde hazırlanmalıdır. (Örnek 1: 000001_Ahmet 

Öztürk_Solfej_Bölüm Adı) (Örnek 2: 000001_Ahmet Öztürk_Çalgı_Bölüm Adı) 

• İcra videolarında, seslendirilecek olan esere dair bilgiler aday tarafından sözlü olarak 

belirtilmelidir (Eserin; adı, bestecisi, yöresi, derleyen vb.). 

• Adaylar, 1. Aşama Sınavı’nda (online) yer alan sorulara cevap verirken kulaklarında 

kulaklık vb. cihazların bulunmaması gerekmektedir. 

• Aday, eşliksiz seslendireceği solfej ve ses ile eser icralarına başlamadan önce referans 

sesalabilir. 

• Adaya ait her video kaydı boyunca adayın yüzü ve elleri net bir şekilde görülmeli, 

adayın sesi net bir şekilde duyulmalıdır. 

• Adayların kompozisyon ve dikte sınavına gelirken yanlarında kalem, silgi, kalemtıraş 

vb. araç-gereç getirmeleri gerekmektedir. Adaylara bu tür araç-gereçler 

konservatuvar tarafından temin edilmeyecektir. 

 

Sınav; Birinci Aşama (Müziksel Söyleme ve Çalma-Solfej) ve İkinci Aşama (Müziksel İşitme- 

Müziksel Söyleme ve Çalma-Kompozisyon) olmak üzere iki kısımdan oluşur. 

a) Birinci Aşama 

Sınavın birinci aşaması ADYÜ ÖYS dijital platformunda yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Adaylardan bu aşamada; hazırladıkları bir (1) adet sözlü eseri, herhangi bir çalgıyla icra 

edecekleri bir (1) adet eseri ve ADYÜ dijital ÖYS platformunda yer alacak olan iki (2) adet 
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2.3. SINAVIN YAPILMA AŞAMALARI 



solfej parçasını seslendirdiği video (görüntü ve ses) kaydının ADYÜ dijital ÖYS platformuna 

yüklemeleri istenilecektir. 

Madde 1. 
 

Müziksel Söyleme ve Çalma 
 

Bu bölümde adayların sesini kullanabilme 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 istenerek sesini kullanma ve çalgı çalma becerileri ölçülür. 

 

 
Madde 2. 

Solfej 

Bu bölümde adayların ezgisel işitme becerileri ölçülür. Adaylar, ADYÜ ÖYS dijital 

platformuna yüklenen iki (2) adet ezgiyi (bir (1) Tonal- bir (1) Makamsal) “na” veya “la” 

hecelerini kullanarak ya da notalarını okuyarak (ezgilerden biri eşlikli, diğeri ise eşliksiz) 

seslendireceklerdir. 

Birinci Aşama Sınavına ilişkin soru kategorileri, soru adetleri ve uygulanacak puanlama Tablo 

2’de yer almaktadır: 

Tablo 2. 

 

Müziksel Söyleme Müziksel Çalma Solfej 

Bir Eser Bir Eser İki Adet (1 Tonal, 1 Makamsal) 

1x25 = 25 Puan 1x25= 25 Puan 2x25= 50 Puan 

Toplam = 100 Puan 

 

 

Adayların Birinci Aşama Sınavı’ndan aldıkları puanlara ilişkin Ayrıntılı Puan Dökümü, jüri 

üyelerince imzalanır ve Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir. 

Birinci Aşama Sınavı’nda yüz (100) tam puan üzerinden altmış (60) ve üzeri puan alan adaylar, 

İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. 
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b) İkinci Aşama 

Birinci aşama dijital ön eleme sınavında başarılı olan adaylar, ikinci aşama sınavına girmeye 

hak kazanırlar. 

İkinci Aşama Sınavı; adayların genel müzik ve müzikoloji alanında bilgi, beceri ve 

yatkınlıklarının saptanması amacıyla hazırlanan uygulamalı ve yazılı bir sınavdır. Adaylardan 

bu aşamada; müziksel işitme (Madde.1), müziksel söyleme veya çalma uygulamalarını 

sergilemeleri (Madde 2.) ve yazma becerilerinin ölçüldüğü müzikoloji alanında kompozisyon 

(Madde.3), yazması istenecektir. 

İkinci Aşama Sınavı yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. 
 

İkinci aşama sınavı, Konservatuvar Müdürlüğü’nün belirlediği yer, tarih ve saatte (bkz. bölüm 

1.2. Önemli Tarihler) ADYÜ merkez kampüsünde yüz yüze gerçekleştirilecektir. 
 

Not: Yüz yüze gerçekleştirilecek sınavda Covid-19 tedbirleri kapsamında adaylardan kişisel 

sağlık güvenlikleri kapsamında istenen maske adayın sınava gelirken yanında bulundurması 

açısından önemlidir. 

 

 
Madde 1. 

Müziksel İşitme 

Bu bölümde adayların üç ses tekrarı, dört ses tekrarı, ezgi tekrarı (makamsal- tonal), tartım 

tekrarı (basit- aksak ölçü) duyabilme ve dikte becerileri ölçülür. 

 

 
Madde 2. 

 

Müziksel Söyleme ve Çalma 
 

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

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

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

her iki kıtasını seslendirmeleri istenecektir. 
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Madde 3. 

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’na ilişkin soru kategorileri, soru adetleri ve uygulanacak puanlama tablo 

3’te yer almaktadır: 

Tablo 3. 
 

 
MÜZİKSEL İŞİTME 

 

Ses Duyma 

 

Ezgi Tekrarı 

 

Ritim Tekrarı 

 

Dikte 

 

3 Ses 

 

4 Ses 

 

Tonal 

 

Makamsal 

 

Basit Ölçü 

 

Aksak Ölçü 

 

4 Ölçü 

 

2 Adet 
 

2 Adet 
 

4 Ölçü 
 

4 Ölçü 
 

4 Ölçü 
 

4 Ölçü 
 

4x2,5=10 

Puan 
 

2x3= 6 Puan 
 

2x4= 8 Puan 
 

4x2=8 Puan 
 

4x2=8 Puan 
 

4x1,25= 5 Puan 
 

4x1,25=5 Puan 

 

Toplam = 50 Puan 

 

MÜZİKSEL SÖYLEME VE ÇALMA 

 

İstiklal Marşı 

 

Söyleme veya Çalgı Performansı 

 

2 Kıta 
 

1 Eser 

 

2x5=10 Puan 
 

1x20=20 Puan 

 

Toplam = 30 Puan 

 

MÜZİKOLOJİ KOMPOZİSYON SINAVI 

 

Toplam = 20 Puan 

 

GENEL TOPLAM = 100 Puan 

İkinci Aşama Sınavı sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden elli (50) ve üzeri puan alan 

adaylar (Engelli Adaylar dâhil) sıralamaya tabii olacaktır. 
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Adayların İkinci Aşama Sınavı’ndan aldıkları puanlara ilişkin “Ayrıntılı Puan Dökümü”, jüri 

üyelerince imzalanır ve Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir. Yazılı sınav dokümanları 

Bölüm Başkanlığı tarafından iki (2) yıl süreyle arşivde saklanır. 
 

Adaylar, sıralamaya esas sınav sonucuna; ilan tarihini izleyen iki (2) 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 iki (2) 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. 

 

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. 
 

 

 

Birinci Aşama Sınavı’nda yüz (100) tam puan üzerinden altmış (60) ve üzeri puan alan adaylar, 

İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. 

İkinci Aşama Sınavı sonucunda yüz (100) 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. 

3.1.2. Sıralamaya Esas Puanların Hesaplanması 
 

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplanan her bir aday için, ADYÜ Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
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2.4. SINAV SONUCUNA İTİRAZ 

2.5. SINAV DİSİPLİNİ 

3. DEĞERLENDİRME 

3.1. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRMEYE 

ESAS OLAN PUANIN HESAPLANMASI 

3.1.1. ÖYS Puanlarının Hesaplanması 



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. 
 

 
 

En yüksek Yerleştirme Puanından itibaren yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı 

kadar asıl ve diğer başarılı adaylar yedek olarak sıralanarak aday listeleri oluşturulur. 
 

Sıralaması belirlenmiş asıl ve yedek aday listeleri Konservatuvar Müdürlüğü tarafından 

incelenir ve onaylanmak üzere Rektörlüğe iletilir. Rektörlük tarafından onaylanan listeler 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir. 

Sınavın ilanı, Konservatuvarın sınav programında belirlediği tarihler arasında yapılır. Kaydını 

yaptırmayan veya kaydını sildiren adaylar nedeniyle oluşan kontenjan açığı, yedek aday 

listesindeki     sıralamaya     göre     tamamlanır. İlan edilen tarihlerde kaydını 

yaptırmayanlar/yaptıramayanlar herhangi bir hak iddia edemez. 
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4. SINAV SONUÇLARININ İLANI 



 

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. 
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5. KESİN KAYITLAR 


