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I. Sınavın Duyurulması 

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

ve öğrenci kontenjanları (ÖSYM tarafından, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen Ģekliyle), baĢvuru için gereken koĢullar, ön kayıt 

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

Üniversitesi Devlet Konservatuvarın web sayfası
1
 üzerinden ilan edilecektir. 

II. Aday Başvuru Koşulları 

Adayın özel yetenek sınavına (ÖYS) baĢvurabilmesi için, 2019 TYT veya 2020 TYT 

puanının en az 150 (Engelli Adaylar için en az 100) olması gerekir. 

III. Ön Kayıt 

a) Adayların ÖYS ön kayıtları, ADYÜ web sayfası üzerinden 5 Ağustos - 15 Ağustos 2020 

tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

b) Ön kayıt, Konservatuvar Müdürlüğü’nün belirlediği tarihte baĢlayıp, Konservatuvar 

Müdürlüğü’nün belirlediği tarihte sona erecektir. 

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

yükleyerek “Sınav Giriş Belgesini” oluĢturacaktır. 

d) Adayların, özel yetenek sınavına girerken (mülakat aĢamasında), yanlarında giriĢ belgesi 

ve geçerli bir kimlik belgesi (ehliyet, pasaport, T.C. Kimlik kartı ) bulundurmaları zorunludur. 

*Ön kayıt esnasında yanlış beyanda bulunan adayların sınavları, değerlendirmeye 

alınmayarak geçersiz sayılacaktır. 

IV. Yabancı Uyruklu Adaylar 

a) 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. 

b) 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 baĢvurularını Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’nün duyuracağı 

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

Puanından itibaren yapılacak sıralamaya göre baĢarılı olan adaylar kesin kayıt hakkı kazanır. 

V. Engelli Adaylar 

Engelli adayların baĢvuruları için Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi Kılavuzundaki 

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

                                                             
1 Üniversite web adresi: http://www.adiyaman.edu.tr/ 

   Konservatuvar web adresi: http://konservatuvar.adiyaman.edu.tr/ 

http://oidb.adiyaman.edu.tr/Files/oidb/Yonetmelik-Yonerge-Kanun_vb/Yabanci_Uyruklular_Yonergesi.pdf
http://oidb.adiyaman.edu.tr/Files/oidb/Yonetmelik-Yonerge-Kanun_vb/Yabanci_Uyruklular_Yonergesi.pdf
http://oidb.adiyaman.edu.tr/Files/oidb/Yonetmelik-Yonerge-Kanun_vb/Yabanci_Uyruklular_Yonergesi.pdf


VI. Sınav Jürisi 

a) Sınav jürisi sınavdan altmıĢ (60) dakika önce Konservatuvar Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda toplanarak sınav sorularını belirler. 

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

VII. Sınavın Yapılması 

Sınavın yapılmasına yönelik iki sınav sistemi tasarlanmıĢtır. Bu iki sınav sisteminin ilk 

aĢaması ortaktır. Sınavın ikinci aĢamasının hangi Ģekilde yapılacağı, T.C. Hükümetinin 

Covid-19 tedbirleri kapsamında alacağı kararlar doğrultusunda belirlenecektir. Yapılacak iki 

sınav sistemi modeli aĢağıdaki gibidir: 

a) Birinci Sınav Modeli: Dijital Ön Eleme ve Mülakat Sınav Sistemi  

* Birinci sınav modeli iki aĢamadan oluĢacaktır. Birinci aĢama dijital platformda ön 

eleme yapılarak gerçekleĢtirilecektir. Ġkinci aĢamada ise ön elemeyi geçen adaylar, 

mülakat sınavına çağırılacaktır.  

b) İkinci Sınav Modeli: Tamamı Dijital Sınav Sistemi 

* T.C. Hükümeti’nin Covid-19 tedbirleri kapsamında (sokağa çıkma yasağı, Ģehirler 

arası seyahat kıstlaması, vb.) alacağı kararlar doğrultusunda,  birinci aĢama dijital ön 

eleme sınavını geçen adaylar, ikinci aĢama sınavını da dijital Ģekilde 

gerçekleĢtirilecektir. 

Önemli not: Yukarıda bahsedilen iki sınav modelinin de ilk aşamaları ortaktır. 

VIII. Kısaltmalar 

 ÖSYM : Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi 

 OBP  : Orta Öğretim BaĢarı Puanı 

 ÖYGS : Özel Yetenek GiriĢ Sınavı 

 ÖYS  : Özel Yetenek Sınavı 

 ÖYSP  : Özel Yetenek Sınav Puanı 

 SP  : Standart Puan 

 ÖSYS  : Öğrenci Seçme YerleĢtirme Sistemi 

 YKS  : Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 

 TYT  : Temel Yeterlilik Testi 

 YP  : YerleĢtirme Puanı 

 

 



 

1. BİRİNCİ SINAV MODELİ: DİJİTAL ÖN ELEME VE MÜLAKAT SINAV 

SİSTEMİ  

a) Sınav iki aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk aĢamada uzaktan sınav sistemi ile ön eleme 

gerçekleĢtirilir. Birinci aĢama baraj puanı altmıĢ (60) tır. AltmıĢ ve üzeri alan adaylar, ikinci 

aĢamaya girmeye hak kazanır. Ġkinci aĢamada ise sınav yüz yüze (mülakat) gerçekleĢtirilir. 

b) Sınavın ikinci aĢaması Konservatuvar Müdürlüğü’nün belirlediği tarihte ve saatte baĢlar; 

Müdürlükçe ilan edilen mekânda yapılır. 

c) Sınavın ikinci aĢaması, sınav takviminde duyurulan Ģekli dıĢında sınav saatinden önce 

baĢlatılamaz. Ancak zorunlu durumlarda sınavın baĢlama saati “Sınav Yürütme Komisyonu 

kararıyla” geciktirilebilir.  

d) Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar ve uzaktan sınav sistemi 

üzerinden yapılan ön eleme sınavıyla alakalı gerekli yönlendirmeler, yazılı olarak dijital 

platformda sunulacaktır. Kurallara uymayan, sınav disiplinini bozan, kendi yerine baĢkasını 

sınava sokan, baĢkasının ses ve görüntü kaydını kullanan (montaj dâhil) adaylar; haklarında 

tutanak düzenlenerek, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından Müdürlüğe bildirilir. Bu 

adaylar, inceleme yapılarak sınav dıĢında bırakılır ve gerektiğinde bunlar hakkında 

soruĢturma açılması istenir. 

*Aday, çekeceği her videonun başına sırasıyla “Aday Numarasını, Adını- Soyadını, T.C. 

Kimlik Numarasını” söyleyerek başlamalıdır.  

Birinci Sınav Modeli Kapsamında ÖYS Ġki AĢamalı Olarak GerçekleĢtirilir: 

Birinci Aşama: Ön Eleme Sınavı (Dijital) 
(Bu aĢama “iki sınav sistemi” için de geçerlidir.) 

Bu aĢama, dijital platformda üç modül olarak gerçekleĢtirilir.  

1. Müziksel Çalma 

Bu bölümde adayların “çalgı çalma” becerileri ölçülür. Adaylar, herhangi bir çalgı ile 

hazırladıkları bir eseri seslendireceklerdir. Adaylar seslendirdiği eserin video (görüntü ve ses) 

kaydını alıp, ADYÜ dijital ÖYS platformuna yükleyerek bu aĢamayı tamamlayacaktır.  

2. Müziksel Söyleme 

Bu bölümde adayların “sesini kullanabilme becerileri” ölçülür. Adaylar bu modülde “Ġstiklal 

MarĢı” nı seslendireceklerdir.  Adaylar seslendirdiği marĢın video (görüntü ve ses) kaydını 

alıp ADYÜ dijital ÖYS platformuna yükleyerek bu aĢamayı tamamlayacaktır. Her aday kendi 

ses aralığına göre sisteme yüklenmiĢ olan Ġstiklal MarĢı eĢliklerini kullanabilecektir. 

 

 



 

3. Müziksel İşitme 

 Bu bölümde adayların “ezgisel iĢitme becerileri” ölçülür. 

 Adaylar, ADYÜ ÖYS dijital platformuna yüklenen dört (4)  ezgiyi (2 Modal- 2 tonal ) 

“na”, “la”  hecelerini kullanarak ya da notalarını okuyarak (solfej Ģeklinde) 

seslendireceklerdir. 

 Adayın seslendireceği ezgiler, sınav tarihleri kapsamında sistem üzerinde aktif olacaktır. 

 Adayın seslendireceği dört (4) ayrı ezgi için dört (4)  ayrı video (görüntü ve ses) kaydı 

çekmesi gerekmektedir. 

 Aday, çekmiĢ olduğu kayıtları ADYÜ dijital ÖYS platformuna yükleyerek bu aĢamayı 

tamamlayacaktır. 

4. Birinci Aşama Dijital Ön Eleme Sınavı Puanlama Tablosu 

Müziksel Çalma ve Söyleme 

Çalgı 16 puan 

Söyleme (1 sözlü eser ve İstiklal Marşı) 2x10=20 puan 

                                                         Toplam 36 

 

 

İkinci Aşama: Mülakat Sınavı 

1. Müziksel İşitme 

Bu bölümde adayların iki- üç- dört ses tekrarı, ezgi tekrarı (Modal- tonal) ve tartım tekrarı 

(basit- aksak ölçü) duyabilme becerileri ölçülür.  

2. Müziksel Söyleme 

Bu bölümde adayların “sesini kullanabilme becerileri” ölçülür. Adaylardan sınav için 

hazırladıkları (1) bir adet sözlü eser (Lied, Aria, ġarkı, Türkü vb.) ve ayrıca “Ġstiklal MarĢı”nı 

seslendirmeleri istenecektir.  (Toplam iki adet) 

3. Müziksel Çalma 

Bu bölümde adayların “çalgı çalma” becerileri ölçülür. Adaylardan herhangi bir çalgı ile 

hazırladıkları bir eseri seslendirmesi istenecektir.  

Müziksel İşitme 

Tonal Ezgi (Solfej) 16X2 32  puan 

Modal Ezgi (Solfej) 16X2 32  puan 

                                                       Toplam 64  puan 

Genel Toplam 100 Puan 



 

 

 

4. İkinci Aşama Mülakat Sınavı Puanlama Tablosu 

Müziksel İşitme Ġki Ses  2 Adet (2X2=4 Puan) 

Üç Ses 2 Adet (2X3=6 Puan) 

Dört Ses 2 Adet (2X4=8 Puan) 

Ezgi Tekrarı Tonal Ezgi  4 Ölçü (12 Puan) 

Modal Ezgi  4 Ölçü (12 Puan) 

Ritim Tekrarı Basit Ölçü  4 Ölçü (12 Puan) 

Aksak Ölçü  4 Ölçü (12 Puan) 

Söyleme  14 Puan 

Çalgı  20 Puan 

                                Toplam 100 Puan 

5. Birinci Sınav Modeline Göre Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi 

a) Birinci aĢamada yapılan dijital ön eleme sınavı 100 puan üzerinden hesaplanır. Dijital ön 

eleme sınavından en az 60 puan alan adaylar, ikinci aĢamadaki seçme sınavına girmeye hak 

kazanır.  

b) Birinci aĢama dijital ön eleme sınavından elde edilen puanın %30’u, ikinci aĢama seçme 

sınavından elde edilen puanın %70’i alınarak ortalama puan hesaplanır ve buna göre adayların 

Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP) belirlenir. 

2. İKİNCİ SINAV MODELİ: TAMAMI DİJİTAL SINAV SİSTEMİ 

Birinci aĢama dijital ön eleme sınavında baĢarılı olan adaylar, sınavın ikinci aĢamasını ADYÜ 

dijital ÖYS platformu üzerinden gerçekleĢtireceklerdir.  

ADYÜ dijital ÖYS platformu, belirlenen sınav tarihlerinde aktif olacaktır. Sınav (4) dört 

modülden oluĢmaktadır. Adaylar, modüllerde bulunan soruları takiben video ve ses 

yüklemelerini yapacaklardır.  

1. Müziksel Çalma 

Bu bölümde adayların “çalgı çalma” becerileri ölçülür. Adaylardan herhangi bir çalgı ile 

hazırladıkları (2) iki eseri seslendirmeleri istenecektir. Aday seslendireceği iki (2) ayrı eseri, 

iki ayrı video (görüntü ve ses) kaydına alıp ADYÜ dijital ÖYS platformuna yükleyerek bu 

aĢamayı tamamlayacaktır.  

2. Müziksel Söyleme 

Bu bölümde adayların “sesini kullanabilme becerileri” ölçülür. Adaylar, kendi belirledikleri 

iki (2) ayrı sözlü eseri (Lied, Aria, ġarkı, Türkü vb.) (eşliksiz veya eşlikli olarak) ayrı ayrı 



video (görüntü ve ses) kaydını oluĢturup ADYÜ dijital ÖYS platformuna yükleyerek bu 

aĢamayı tamamlayacaktır.  

3. Ritimsel İşitme 

Bu bölümde, adayların “ritimsel iĢitme becerileri” ölçülür. ADYÜ dijital ÖYS platformuna 

jüri tarafından önceden yüklenen (2) iki ayrı ritim ( aksak ve basit) ; (sistemin aktif olduğu 

süre boyunca) aday tarafından dinlenecektir. Aday, dinlediği ritmi alkıĢ ile cevaplayıp video 

(görüntü ve ses) kaydı alacaktır.  Daha sonra da (2) iki ritim sorusu için yaptığı (2) iki ayrı 

video kaydını ADYÜ dijital ÖYS platformuna yükleyerek bu aĢamayı tamamlayacaktır.  

4. Müziksel İşitme 

Bu bölümde adayların “ezgisel iĢitme becerileri” ölçülür. 

 Adaylar, ADYÜ ÖYS dijital platformuna yüklenen dört (4)  ezgiyi (2 Modal- 2 tonal ) 

“na”, “la”  hecelerini kullanarak ya da notalarını okuyarak (solfej Ģeklinde) 

seslendireceklerdir. 

 Adayın seslendireceği ezgiler, sınav tarihleri kapsamında sistem üzerinde aktif olacaktır. 

 Adayın seslendireceği dört (4) ayrı ezgi için dört (4)  ayrı video (görüntü ve ses) kaydı 

çekmesi gerekmektedir. 

 Aday, çekmiĢ olduğu kayıtları ADYÜ dijital ÖYS platformuna yükleyerek bu aĢamayı 

tamamlayacaktır. 

5. İkinci Sınav Modelinin (Tamamı Dijital) İkinci Aşama Sınav Puanlama Tablosu 

Müziksel Çalma  

Çalgı (2 Adet)  8X2= 16 Puan 

Müziksel Söyleme  

Söyleme (2 Adet) 8X2= 16 Puan 

Ritimsel İşitme  

Basit Ölçü  (1 Adet) 1X10 Puan 

Aksak Ölçü (1 Adet) 1X10 Puan 

Müziksel İşitme  

Tonal Ezgi (2 Adet) 12X2= 24 Puan 

Modal Ezgi (2 Adet) 12X2= 24 Puan 

                                                       Toplam 100 Puan 

 

6. İkinci Sınav Modeline Göre Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi 

a) Birinci aĢamada yapılan dijital ön eleme sınavı 100 puan üzerinden hesaplanır. Dijital ön 

eleme sınavından en az 60 puan alan adaylar, ikinci aĢamadaki seçme sınavına girmeye hak 

kazanır.  



b) Birinci aĢama dijital ön eleme sınavından elde edilen puanın %30’u, ikinci aĢama seçme 

sınavından elde edilen puanın %70’i alınarak ortalama puan hesaplanır ve buna göre adayların 

Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP) belirlenir. 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yerleştirmeye Esas Olan Puanın Hesaplanması 

Özel Yetenek Sınavı, Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen yer, zaman ve Ģartlarda 

Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Adayların, yerleĢtirme puanlarının 

hesaplanması için ikinci aĢama sınavından da (60) altmıĢ ve üzeri bir puan almaları 

gerekmektedir.  

YerleĢtirme puanlarının hesaplanmasında birinci aĢama dijital ön eleme sınavından elde 

edilen puanın %30’u, ikinci aĢama seçme sınavından elde edilen puanın %70’i alınarak 

ortalama puan hesaplanır ve buna göre adayların Özel Yetenek Sınavı puanları belirlenir.   

Adayların aldıkları yerleĢtirme puanlarının eĢit olması halinde, Özel Yetenek Sınavı Puanı 

(ÖYSP) yüksek olana öncelik tanınır. Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Öğrenci Seçme 

ve YerleĢtirme Sistemi Kılavuzundaki (ÖSYS) formül ile değerlendirmesinden sonra adayın 

YerleĢtirme Puanı (YP) oluĢur.  

 

En yüksek YerleĢtirme Puanından itibaren yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı 

kadar asıl ve diğer baĢarılı adaylar yedek olarak sıralanarak aday listeleri oluĢturulur. 

 

 

 



Sınav Sonuçlarının İlanı 

Sıralaması belirlenmiĢ asıl ve yedek aday listeleri Konservatuvar Müdürlüğü tarafından 

incelenir ve onaylanmak üzere Rektörlüğe iletilir. Rektörlük tarafından onaylanan listeler 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nca ilan edilir. 

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

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

listesindeki sıralamaya göre tamamlanır. Ġlan edilen tarihlerde kaydını 

yaptırmayanlar/yaptıramayanlar herhangi bir hak iddia edemez. 

Kesin Kayıt 

a) Sınavı kazanan asıl adaylar ile yedek adayların kayıt ve yerleĢtirme iĢlemleri Adıyaman 

Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülür. 

b) Öncelikle asıl listedeki öğrenciler yerleĢtirilir. Asıl kayıtlar için belirtilen tarih aralığında 

kaydını yapmayan öğrenci sayısı kadar yedek listeden sırasıyla kayıt yapılır.  

c) Yedek listesinde bulunan öğrenciler, web sayfasından yapılacak duyuruları takip etmekle 

yükümlüdür. Ayrıca telefonla, e-mail veya posta yoluyla bilgi verilmeyecektir. Kendilerine 

tanınan süre içerisinde kayıt yaptırmayan yedek adaylar, kayıt haklarını kaybeder ve onların 

yerine sıradaki diğer yedek adaylara kayıt hakkı tanınır. 

Sınava İtirazlar 

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre aldığı puana itirazı olan adaylar, sınav sonuçlarının 

ilanından itibaren iki (2) iĢ günü içerisinde Konservatuvar Müdürlüğü’ne baĢvuruda 

bulunabilirler. 

Sınav Disiplini 

Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayan ve sınav disiplinini bozan adayların 

sınavları geçersiz sayılır. Durum tutanağa iĢlenerek bu kiĢiler hakkında kanuni iĢlem yapılır.  

Önemli Not: Adayların, ADYU Dijital Özel Yetenek Sınavı Platformundan indirdikleri 

soruları, sorulara cevaben yükledikleri video ve ses kayıtlarını, herhangi bir sosyal medya 

platformunda ve ayrıca kurum veya şahıslarla paylaşımları tespit edildiğinde, sınavları 

geçersiz sayılacaktır.  

 

 

                                                                                                     Doç. Dr. BarıĢ TOPTAġ  

 Müzikoloji Anabilim Dalı BaĢkanı 


