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ANTAKYA DEVLET KONSERVATUVARI 
TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI PROGRAMI 

2020 – 2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

AMAÇ VE KAPSAM

Bu Kılavuz, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna dayanılarak 
hazırlanmış olup, Konservatuvarımız Türk Müziği Anasanat Dalı Programı 2020-2021 Eğitim 
- Öğretim Yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

KONTENJAN

ANASANAT DALININ YKS
Kodu Adı KONTENJAN

Öğrenci Kontenjanı 22
Engelli Öğrenci Kontenjanı1 3107790214 Türk Müziği
Toplam 25

Not: 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen kontenjan çizelgenin toplam kısmında belirtilen 
kontenjandan farklı olursa YKS Kılavuzunda belirtilen kontenjan geçerli olacaktır.

SINAV TAKVİMİ
          

ÖZEL YETENEK SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

Ön kayıt Başlama:10 Ağustos 2020, Saat:08.00
Bitiş       :14 Ağustos 2020, Saat:17.00

Ön kayıt başvuru sonuç ilanı 17 Ağustos 2020
Sınav 19 – 20 Ağustos 2020
Sınav sonuç ilanı 22 Ağustos 2020
Kesin kayıt 25 – 26 Ağustos 2020
Yedek kayıt 27 Ağustos 2020

KAYIT ve KABUL ESASLARI 

1- 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nun 2.1. Maddesinde belirtilen 
şartları taşımak,

2- Devlet Konservatuvarlarının / Konservatuvarların lise devresi mezunu olmak2. 
3- Özel Yetenek Sınavına başvurabilmek için 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavından 

TYT puan türünden (ham/eklemesiz)  en az 150 ve üzeri puan (engelli öğrenciler için 100 
ve üzeri puan) almış olmak. 

4- Engelli Öğrenci Kontenjanından başvuracak adaylar, bir üniversite veya devlet 
hastanesinden sağlık durumunu belgeleyen ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ almış olmak,

5- Antakya Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı tek aşama yapılacak olup, ‘müziksel 
işitme’ ile ‘performans ve icra’ bölümlerinden oluşmaktadır.

1 Engelli kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı genel kontenjana aktarılacaktır.
2 Devlet Konservatuvarlarının / Konservatuvarların Lise devresi mezunları merkezi sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile 

Konservatuvarların Lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir. 
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6- Sınavın müziksel işitme bölümünden 100 (yüz) tam puan üzerinden alınan puanın %40’ı 
(kırk), performans ve icra bölümünden 100 (yüz) tam puan üzerinden alınan puanın ise 
%60’ı (altmış) toplanarak özel yetenek sınav puanı (ÖYSP) elde edilir. Özel yetenek sınav 
puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır.

7- Özel yetenek sınavında başarılı sayılan adayların yerleştirmeye esas olan puanlaması 2020 
YKS Kılavuzunun 6. Maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. Adaylar bu puanlamaya 
göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanırlar. Asıl ve yedek adaylar bu işlemden 
sonra ilan edilir.

8- Kesin kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayan adaylar, ‘Başvuru Formu’ ile diğer 
belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ve/veya belgelerinde tahrifat yapanların kayıtları 
yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kayıt yaptırmış olan 
aday hangi aşamada olursa olsun kayıtları silinir.

9- Kesin kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan asıl adayların yerine, yedek listede 
bulunan adaylar başarı sıralamasına göre yedek kayıt tarihinde kayıt yaptırmaya çağrılır.

BAŞVURU

1. Özel Yetenek Sınavına ön kayıt başvurusu, Konservatuvar web sayfası üzerinden 10 – 14 
Ağustos 2020 tarihleri arasında sanal ortamda yapılacaktır.

2. 2020 yılı YKS (TYT) Sonuç Belgesi (Devlet Konservatuvarlarının / Konservatuvarların 
lise devresi mezunları için gerekmemektedir).

3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).
4. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı sureti (Fotoğraflı, önlü – arkalı sayfanın tek 

yüzüne).
5. Lise diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı.
6. Engelli adaylar için engel durumu ile ilgili Engelli Sağlık Kurulu Raporu.
Not: İstenilen belgelerde değişiklik olması durumunda adaylara web sayfası üzerinden 
bilgilendirme yapılacaktır.

SINAV YERİ VE ADRESİ: 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
Antakya Devlet Konservatuvarı
Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya / HATAY

İLETİŞİM: 

Santral Tel: 0 326 221 3317-18-19
Dahili Tel:  13900
E – Posta: konservatuvar@mku.edu.tr

SINAV TARİHİ:

Sınav: 19 – 20 Ağustos 2020

SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı / Süresi geçerli pasaport, 
2. Başvuru Formu.
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SINAV ve SINAV KURULLARI

Türk Müziği Anasanat Dalı Programı, 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Kontenjanı 25 
(yirmibeş) kişidir. Adayların müzik alanında yeterli düzeyde olup olmadığını ölçmeyi ve 
başarılı olan adayları belirlemeyi amaçlayan Özel Yetenek Sınavı uygulamalı / yazılı olarak 
yapılır. 

Sınav Şekli ve İçeriği:
a. Sınav tek aşamalı yapılacaktır.
b. 5 adet tek ses, 4 adet çift ses, 3 adet üç ses ve 2 adet dört ses olmak üzere piyanodan 

duyum sorulacaktır.
c. Piyano ile sorulacak olan 2/4’lük 4 ölçü tonal ezginin aday tarafından tekrar edilmesi 

istenecektir.
d. Türk müziği çalgılarıyla sorulacak olan (Ud, Bağlama, Kanun vb.) aksak ritimde yazılmış 

4 ölçü makamsal ezginin aday tarafından tekrar edilmesi istenecektir.
e. 2/4’lük 4 ölçü şeklinde hazırlanmış olan tartımın aday tarafından el vuruşu veya kalem 

vuruşu ile tekrar etmesi istenecektir.
f. Aksak usulle 4 ölçü şeklinde hazırlanmış olan tartımın aday tarafından el vuruşu veya 

kalem vuruşu ile tekrar etmesi istenecektir.
g. Adayın sınav jürisi tarafından belirlenen bir solfeji deşifre ederek okuması istenecektir.
h. Adaydan fonetik, artikülasyon ve ezgisel yapı unsurlarına dikkat ederek İstiklal Marşı’nı 

doğru ve etkili okuması istenecektir.
i. Adayın TRT repertuvarında yer alan bir adet Türk sanat müziği veya Türk halk müziği 

eserini sözlü olarak icra etmesi istenecektir.
j.  Adaydan çalgısı ile hazırladığı bir adet eseri icra etmesi istenecektir. (Batı çalgıları ile -

Gitar, Piyano, Keman vb.- sınava girilebileceği gibi Türk müziği çalgılarıyla sınava girmek 
ve Türk müziği eserleri çalmak tercih sebebidir.)

k. Sınava ritim sazlar ile girmek isteyen adaylar eşlikçileri ile birlikte veya solo kompozisyon 
hazırlayarak sınava girebilirler.

Değerlendirme ve Puanlama:

1. Bölüm: Müziksel İşitme
Soru Tipi Soru Sayısı ve Birim Puanı Toplam Puan
Genel Kültür Sınavı (Yazılı)3 10 Puan 10 Puan
Tek Ses 5×1p 5 puan
Çift Ses 4×2p 8 puan
Üç Ses 3×3p 9 puan
Dört Ses 2×5p 10 puan
Tonal Ezgi 4 ölçü×4p 16 puan
Makamsal Ezgi 4 ölçü×4p 16 puan
Tartım-1 4 ölçü×2p 8 puan
Tartım-2 4 ölçü×2p 8 puan
Deşifre 10p 10 puan
Genel Toplam 100 100 puan

Not: Adayın müziksel işitme bölümünden alacağı puanın %40’ı genel değerlendirmeye 
alınacaktır. 
_____________________
3  Genel Kültür Sınavı; Müziksel işitme bölümünde 1. sırada yapılacaktır. Bu sınavda adayın okuduğunu anlama ve yazılı olarak ifade 

edebilme yeteneği değerlendirilecektir. Adaylar yanlarında kurşunkalem ve silgi bulunduracaklardır.
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2. Bölüm: Performans ve İcra
Soru Tipi Puanlama

Sözlü Eser İcrası 40 puan
İstiklal Marşı 10 Puan
Enstrüman İcrası 50 puan
Genel Toplam 100 puan

Not: Adayın performans ve icra bölümünden alacağı puanın %60’ı genel değerlendirmeye 
alınacaktır. 

Sınav Yürütme Kurulu:
Özel Yetenek Sınavına ilişkin süreci düzenlemek ve yürütmek üzere Konservatuvar Yönetim 
Kurulu tarafından oluşturulur. 

Sınav Jüri Kurulu:
Özel Yetenek Sınavının soru hazırlığı, sınavın gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesini 
yapmak üzere Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Sınav Jüri Kurulu, en az 
üç öğretim elemanından oluşur. Aday başvuru sayısının çok olması durumunda birden fazla 
da kurulabilir. 

YERLEŞTİRME

Yerleştirme işlemleri; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda yer alan 
Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi (madde 6) bölümünde belirtilen esaslara göre 
gerçekleştirilecektir. 
Buna göre yerleştirme puanı;
1. Aday aynı alandan (Müzik alanı/kolu) geliyorsa ‘a’ maddesinde belirtilen esaslar ve 

formül ile belirlenecektir.
2. Aday diğer alanlardan geliyorsa (diploma/mezuniyet belgesinde Alan/Kol/Bölüm bilgisi 

olmayanlar dahil) ‘b’ maddesinde belirtilen formül ile belirlenecektir.
3. 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek 

sınavı sonucu kayıt olan adayların, ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya 
düşürülecektir. 

4. Engelli adayların durumları, 2020 YKS Kılavuzunun 6. Maddesinde belirtilen formül 
kullanılmadan ayrıca değerlendirilecektir.

5. Sınav sonucuna göre başarısız olan adayların puanları, yerleştirmeye ilişkin hesaplama 
işlemlerinde kullanılmayacaktır. 

6. Adayların yerleştirilmesinde puan eşitliği durumunda, Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 
yüksek olan aday, bu puanın da eşitliği durumunda TYT puanı yüksek olan aday tercih 
edilecektir.

KESİN KAYIT

1. Kesin kayıtta, mazeret ve raporlar geçerli değildir. 
2. Adayların kesin kayıt işlemleri, şahsen ya da yasal vekili (noter onaylı) tarafından 

yapılacaktır. Posta ile kayıt yapılmaz. 
3. Kayıt için istenen belgelerin aslı olmak zorundadır. 
4. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 
5. Belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan aday hak iddia edemez. 
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GENEL HÜKÜMLER

1. Özel Yetenek Sınavına giren tüm adaylar bu Kılavuzda belirtilen hükümleri kabul etmiş 
sayılır. 

2. Sınav salonunda sigara içilmeyecek, cep telefonu, kayıt cihazı vb. araçlarla sınava 
girilmeyecektir.

3. Adayların sınavda icra edecekleri enstrümanları (*Piyano Hariç*) yanlarında getirmeleri 
zorunludur. Aksi taktirde enstrüman ihtiyacı konservatuvarımız tarafından 
karşılanmayacaktır.

4. Sınav esnasında ihtiyaç duyulması muhtemel olan nota sehpası, enstrüman sehpası, 
enstrüman ayaklığı, sandalye vb. ek materyaller konservatuvarımız tarafından sağlanacak 
olup adayın yanında getirmesine gerek yoktur.

5. Adayların sınavda icra edecekleri sözlü ve saz eserlerini, sınav esnasında sınav jürisine 
verilmek üzere 4 adet nüshasını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

6. Engelli adayların, yetenek sınavı dâhilindeki tüm sınav kriterlerini karşılamaları 
zorunludur.

7. Bu kılavuzda belirtilmeyen herhangi bir durum ortaya çıktığında 2020 Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans Ve 
Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak karar verilecektir.

8. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili tüm duyurular, Konservatuvar web sayfası üzerinden 
yapılacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


