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T.C 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

2019-2020 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KLAVUZU 

Türk Musikisi 

Devlet 

Konservatuvarı 

KONTENJAN 
2018 /2019 TYT puanının 

  (Ham puan) en az** 

Kontenjan 
Engelli 

Kontenjanı* 

Genel 

Kontenjan 

TYT Taban 

Puanı 

Engelli 

Öğrenci TYT 

Taban 

Puanı*** 

Müzikoloji 18 2 20 150 100 

* NOT: Engelli Kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı genel kontenjana 

aktarılacaktır. 

** 2019 TYT’de en az 150 ve üzeri puana veya 13/03/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2018 TYT puanı (2018-

TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019 yılında 

sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak Yükseköğretim programlarına 

başvurmak isteyenlerin 2018-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. Bkz. 2019 YKS 

Kılavuzu 5. Bölüm) 

*** 2019 YKS kılavuzunda “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 edilir. Bu 

adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 15.02.2018 Tarih ve 11624 sayılı yazısı gereğince.) 

Türk Musikisi Devlet 

Konservatuvarı 

Ön kayıt 

tarihleri 

Özel Yetenek Sınav Tarihleri ve Saatleri 

MÜZİKOLOJİ 
22 - 26 Temmuz 

2019 

29 Temmuz 2019 tarihinden sınav bitimine kadar. 

Sınav başlama saati: 9:00 

Özel Yetenek Sınav Yeri: Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi (Üniversitemiz 

merkez yerleşkesi) 
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SINAVIN UYGULANMASI 

Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek sınavı 2 (iki) aşamalı yapılır. Birinci aşama “eleme sınavı”, 

ikinci aşama “seçme sınavı” niteliği taşır. 1. Aşama (eleme) sınavında 100 (yüz) üzerinden 50 

(elli) ve üzeri puan alan adaylar 2. Aşama (seçme) sınavına girme hakkı kazanırlar. 

1. AŞAMA SINAVI 

Birinci aşama sınavında adayların Ses tekrarı (tek ses, çok ses), Ezgisel hafıza, Ritmsel hafıza ve 

Müziksel çalma yetenekleri değerlendirmeye alınacaktır. 1. Aşama sınavında başarılı olabilmek 

için en az 50 (elli) puan alınması zorunludur. Puanlama 1. Aşama Sınav İçeriği ve Not Dağılımları 

Tablosunda verilmiştir. 

Birinci aşama sınavı için adaylar piyano dışındaki çalgıları beraberinde getirmek zorundadırlar. 

1. Aşama Sınav İçeriği ve Not Dağılımları 

Tek ses 

tekrarı 

(5 adet) 

İki ses 

tekrarı 

(4 adet) 

Üç ses 

tekrarı 

(4 adet) 

Tonal 

ezgi 

tekrarı 

Makamsa

l ezgi 

tekrarı 

Ritm 

tekrarı 

Müziksel 

çalma 
TOPLAM 

5x1p =5 4x4p =16 4x5p =20 12 12 12 23 100 

Birinci Aşama sınav sonuçları sınavın bittiği gün Üniversitemiz internet sayfasından ilan 

edilecektir. 

2. AŞAMA SINAVI  

İkinci Aşama sınavı 1. Aşama sınav sonuçları ilanını takip eden ilk gün saat:9:00’da tüm adayların 

birlikte katılacağı Türkçe kompozisyon yazma sınavı ile başlayacaktır. İkinci aşama sınavı için 

adaylar kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı getirmek zorundadırlar. 

İkinci aşama sınavında adayların Türkçe kompozisyon yazma, Ses tekrarı (çok ses), Ezgisel hafıza 

ve Müziksel söyleme yetenekleri değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan 

üzerinden yapılıp en az 50 (elli) puan alan adaylar kesin kayıt sıralamasına alınacaktır. Puanlama 

2. Aşama Sınav İçeriği ve Not Dağılımları Tablosunda verilmiştir. 

2. Aşama Sınav İçeriği ve Not Dağılımları 

Türkçe 

kompozisy

on 

İki ses 

tekrarı 

(4 adet) 

Üç ses 

tekrarı 

(4 adet) 

Dört ses 

tekrarı 

(2 adet) 

Tonal ezgi 

tekrarı 

Müziksel 

söyleme 
TOPLAM 

36 4x2p =8 4x3p =12 2x4p =8 16 20 100 

 

Türkçe kompozisyon sınavı; adayların yazma becerileri ve kültürel birikimlerinin belirlenmesi 

amacıyla sınav jürisince belirlenen müzikle ilgili bir konu üzerine kaleme alınacak Türkçe 

kompozisyondan oluşur. 
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İkinci Aşama sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz. Dolayısıyla, 

adayların başarılı sayılabilmeleri için 2. Aşama sınavına girmeleri ön şarttır. 

Özel yetenek sınavına katılan adayların yerleştirme puanları ÖSYM tarafından yayımlanan 2019 

yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda yer alan formüller kullanılarak 

hesaplanacak ve yerleştirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak ilan edilen 

kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday listeleri oluşturulacaktır. Sınav sonuçları en kısa sürede 

Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilecektir. 

KESİN KAYIT TARİHLERİ 

Bölümü 

Asıl listedeki 

adayların  

kesin kayıt tarihi 

Yedek listedeki 

adayların boş kalan 

kontenjanlara  

kayıt tarihi 

Önemli Not 

Türk Müziği 18 Eylül 2019 19 Eylül 2019 

Türk Müziği Bölümü Yedek 

Listesinde bulunan adaylar 19 Eylül 

2019 tarihinde saat 15:00’a kadar 

yedekten kayıt yaptırma isteklerine 

ilişkin dilekçelerini Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına vermek 

zorundadırlar. 

Müzikoloji 20 Eylül 2019 23 Eylül 2019 

Müzikoloji Bölümü Yedek Listesinde 

bulunan adaylar 23 Eylül 2019 

tarihinde saat 15:00’a kadar 

yedekten kayıt yaptırma isteklerine 

ilişkin dilekçelerini Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına vermek 

zorundadırlar. 

NOT: Asıl adaylardan kesin kayıt yaptırmayanların yerine yedek aday puan sıralı listeye göre 

yedek adayların kaydı yapılacaktır. Kontenjan dolana kadar yedek listeden kayıt yapılmasına 

devam edilecektir. 

KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR  

1. Kesin kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir.  

2. Engelli adaylar için engel durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadırlar 

3. Adaylar kayıt için şahsen başvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz.  

4. Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez.  
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5. 2008 ve öncesi lise mezuniyeti olanlar diplomanın aslı ya da noter tasdikli fotokopisi ibraz 

etmek zorundadır. 

6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversite gerekli yasal 

işlemleri yapmada yetkilidir. 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Adaylardan 2008 ve öncesi lise mezuniyeti olanlar için diplomanın aslı ya da noter tasdikli 

fotokopisi ibraz etmek zorundadır. 

2. “Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge” (1997 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek 

adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında 

askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” dair belge). 

3. Kayıt dilekçesi. (Kayıt bürosundan alınacaktır.) 

 

NOT: SINAVLAR SONUCU KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR KESİN KAYIT 

ESNASINDA 2008 VE ÖNCESİ LİSE MEZUNİYETİ OLANLAR DİPLOMANIN ASLI YA 

DA NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİSİNİ İBRAZ EDEMEZLER İSE KAYIT HAKLARINI 

KAYBEDECEKLERDİR. 

 


