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SUNUŞ 
 

15 Ocak 1993 yılında Rektörlüğe bağlı olarak 3837 sayılı kanun ile kurulan Ondokuz 

Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, 2547 sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 

7/d-2 maddesi uyarınca; bünyesinde Müzik, Sahne Sanatları ve Müzikoloji bölümleri 

bulunmak üzere açılmıştır. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Konservatuvarımızın 

Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı Lisans Programına ilk defa öğrenci alınarak 

eğitim-öğretim faaliyetleri başlatılmıştır. 

 
 

2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu’nun 3. Maddesinin h) bendi uyarınca 

Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumu olan 

Konservatuvarımız, alt yapı, bina, araç gereç ve öğretim elemanı/üyesi eksikliğini gidererek 

üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek, yüksek niteliklere sahip, 

yetkin, kültürlü, araştırıcı, yaratıcı, yorumcu, öğretici sanatçı ve bilim insanları yetiştirmeyi 

amaç edinmiştir. 

 

 

 

 
Prof. Dr. Olga HASANOĞLU 

Müdür 
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Misyon 
 

Misyon (Özgörev); 
 

Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; 

bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet 

sunmaktır. 

 
 
 

Akademik Personel 
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GİRİŞ 
 

2017-2018 Akademik yılı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü 

Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı’na Özel Yetenek Sınavı ile 30 (otuz) öğrenci kontenjanı 

üzerinden alınacaktır. Alınacak öğrenci sayısı Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği 30 (30) 

kontenjan sayısı ile sınırlıdır. Sınav komisyonu Sıralama Sınavı sonucunda yeterli müziksel donanıma 

uygun aday bulamadığı taktirde 30 (otuz) kontenjanın altında öğrenci alabilir. Bu kitapçık sınav ile 

ilgili bilgileri içermektedir. 

 
 

1. SINAV PROGRAMI 

 
Sınav Tarih ve Gün Saat Sınav Yeri 

 
 

Eleme ve Sıralama 

Sınavı 

 
 

14 – 18 Ağustos 2017 

Tarihleri arası 

 
 

10:00 

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı Binası 

Güzel Sanatlar Kampüsü 

İlkadım-SAMSUN 
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2. ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI ÖN KAYIT İŞLEMİ 

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri 

Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı başvuruları, üniversitemiz web sayfasından yapılacaktır. Adaylar 

özel yetenek sınavına, başvuru sonrasında üniversitemiz web sayfası üzerinden alacakları “Sınav Giriş 

Belgesi” ile gireceklerdir. 

 
 
 
 

3. ÖN KAYIT KOŞULLARI 

 
a) Adayların T.C. Vatandaşı olması gerekmektedir. 

b) Özel Yetenek Sınavı'na katılabilmek için adayların 2017 YGS puan türlerinin herhangi birinden 

en az (180) puan almış olmaları gerekmektedir. 

c) Özel Yetenek Sınavına katılacak engelli öğrenciler (bedensel engelli, görme engelli,), engelli 

olduklarını belgelemeleri kaydıyla, 2017 YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde 

olması gerekmektedir. 

d) Adayların lise veya dengi okul veya açık öğretim liselerinden 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 

veya daha önce mezun durumda olması gerekmektedir. 

e) 2017 YGS/LYS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer 

üniversitelerin yapmış olduğu özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava 

başvurabilirler. 

f) Devlet Konservatuarlarının/Konservatuarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden 

özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun 

belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirilir. Bu adayların yükseköğretim  

programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından 

yürütülür. 

g) Ön kayıtlara başvuru; üniversitemiz web sayfasında ilan edilen şartlara göre 10 Ağustos 2017 

tarihine kadar yalnızca internet üzerinden yapılacaktır. 

h) Ön kaydını yaptıran adayların aldıkları kayıt çıktıları Sınav Giriş Belgesi olarak kabul edilir. 

Adaylar sınav giriş belgesinin yanı sıra; T.C. kimlik numaralı nüfus kâğıdı veya süresi geçmemiş 

pasaportunu yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

i) Ön kayıtlarda 50 TL ücret alınacaktır. 

 
 
 

4. BANKA HESAP BİLGİLERİ 

 

 
T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi 

Alıcı Adı 19 Mayıs Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Şube Kodu 1479 

Hesap Numarası 97123705001 

IBAN TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 
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İşlem açıklaması olarak; isim, soyisim ve “Konservatuvar Özel Yetenek Sınavı Ücreti” bilgileri 

muhakkak eklenmelidir. 

Bankaya ödenecek ücreti T.C. Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirmek isterseniz işlem 

ücreti kesilebilir. TC. Ziraat Bankası ATM'lerinden kartsız işlemle para transferi yapılabilmekte 

olup, başvuran adaylar ücretlerini daha düşük işlem masrafı ile transfer edebileceklerdir. 

5. KAPSAM 

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri 

Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı, ön kayıt yaptıran adaylar arasından müzik yetenekleri ve bireysel 

kapasiteleri daha yeterli olanları seçmek amacıyla yapılır. Bu bir sıralama sınavıdır. 

Sınav tek aşamalı olarak yapılacaktır. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 ve üzeri puan almaları 

gerekmektedir. Yapılan sınav sonunda adayların aldıkları puanlar, ÖSYM’nin Özel Yetenek Gerektiren 

Yüksek Öğretim Programlarına Öğrenci Alımına İlişkin Esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlar 

duyurulur. 

 
 

6. ÖZEL YETENEK SINAVI 

 
Sınavda tüm adayların ve tüm sınav görevlilerinin yanlarında herhangi bir elektronik cihaz (cep 

telefonu, MP3 çalar, alarmlı kol saati, ses kayıt cihazı vb.) bulundurması kesinlikle yasaktır. 

Adaylar sınav için Sınav Giriş Belgesini, fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesini (T.C. kimlik 

numaralı nüfus cüzdanı, süresi geçmemiş pasaport); ayrıca II. Aşama sınavı için, mezun oldukları lise 

diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi ile YGS sonuç belgesinin bilgisayar 

çıktısını da yanlarında bulundurmak zorundadır. 

Adaylar sınava Aday Sıra Numarasına göre alınacaklardır. Sırasında sınava giremeyen/girmeyen 

aday daha sonra sınava alınmaz. 

Özel Yetenek Sınavda her bir soru adaylara bir daha tekrarlanmaksızın bir kez sorulur. 
 

 
6.1. SINAVIN UYGULANMASI 

 
Sınavda sorulacak soruların nitelikleri ve puan değerleri aşağıda belirtilmektedir. 

 
 İki Ses İşitme : 5 adet 

 Üç Ses İşitme : 5 adet 

 Ezgi İşitme : 2 Adet Makamsal ve 1 Adet Tonâl  Ezgi Tekrarı 

 Ritim İşitme : 1 adet ritim tekrarı 

 Performans : Ses veya Çalgı Performansı 

 
Müziksel işitme sınavı, 5 adet iki ses, 5 adet üç ses, makamsal ve tonâl ezgi tekrarı, ritim işitme ve 

çalgı veya sesi kapsayan performans aşamalarından oluşmaktadır. Sınavda sorulacak soruların 

nitelikleri ve puan değerleri aşağıda belirtilmektedir. 

 
Sınav Değerlendirme Tablosu 

 

İki Ses İşitme Üç Ses İşitme 
Ezgi İşitme 

Makamsal -Tonâl 
Ritim İşitme 

Performans 

(Çalgı ve ya Ses) 
TOPLAM 

5x2(puan)=10 5x3(puan)=15 30+20=50 1x15 (puan)=15 10 100 



5  

Şarkı/Türkü Söyleme Sınavı 

 
Adayların icra edecekleri eserler Geleneksel Türk Müziği eserleri olmalıdır. Türk Sanat Müziği 

eserlerinin klasik üslûba, Türk Halk Müziği eserlerinin ise yöresel üslûba uygun olarak icra 

edilmesi/seslendirilmesi gereklidir. Adaylar Türk Sanat Müziği eserlerini veya Anonim Türküleri 

seslendirmelidir. Adaylar birden fazla eser hazırlamalıdır. 

 
 

Çalgı Çalma Sınavı 

 
Bu sınava adaylar, Geleneksel Türk Müziği çalgılarından birisiyle sınava girmelidir. Adayların 

hazırladıkları eser/eserler Türk Sanat Müziği veya Türk Halk Müziği türlerinden olmalıdır. Türk Sanat 

Müziği eserlerinin klâsik üslûba, Türk Halk Müziği eserlerinin ise yöresel üslûba uygun olarak icra 

edilmesi/seslendirilmesi gereklidir. Adaylar Türk Sanat Müziği eserlerini veya Anonim Türküleri 

seslendirmelidir. Adaylar birden fazla eser hazırlamalıdır. 

 
6.2. SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Sınav aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde hesaplanır. 

 

 
Bu değerlendirme sonunda adayın 100 (Yüz) tam puan üzerinden aldığı puan Özel Yetenek Sınav 

Puanı (ÖYSP) olacaktır. 

Adayların sıralamaya alınabilmeleri için sınavdan 100 üzerinden en az 60 yetenek puanı almaları 

gerekmektedir. Sınavdan 60 yetenek puanının altında yetenek puanı alan adaylar sıralamaya 

alınmazlar, yerleştirmeye dâhil edilemezler. 

 
 

7. YERLEŞTİRME 

 
7.1. Yerleştirmede kullanılacak puanlar ve tanımları: 

 
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP): Jüri üyelerinin adaya verdikleri yetenek sınavı puanıdır. 

 
YGS Puanı (YGS -P): Adayın 2017 YGS sınavından YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 veya YGS-6 

puan türlerinden en yükseği. 
 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP); OBP-SÖZ, OBP-SAY, OBP-EA bu üç puan türünden en yükseği.1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Ortaoğretim Başarı Puanı (OBP), 2017 LYS sınavı sonuçları ilan edildiği zaman elde edilebileceği için 

Yerleştirme Puanı (YP) ancak bu tarihte hesaplanabilecektir. Özel yetenek Sınavı, 2017 LYS sınavı 

sonuçlanmadan önce bitirilmiş olsa dahi Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının açıklanabilmesi için 2017 LYS sınav 

sonuçlarının açıklanması beklenecektir. 
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7.2. Adayın ÖYSP Standart Puanının (ÖYSP-SP) Hesaplanması 

 
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 

puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 

ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır. 
 

 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP standart 

Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır. 

 
Her adayın ÖYSP-SP puanı hesaplandıktan sonra adayların; 2015 YGS/LYS de, (kontenjansız Açık 

Öğretim Programları ve Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları hariç) merkezi sınavla veya özel 

yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilip yerleştirilmedikleri, 2016 ÖSYS’deki 

OBP’ları ve liseden mezun oldukları Alan/Kol/Bölümleri ÖSYM’den alınacaktır. 

 
Adayların ÖYSP-SP, YGS Puanı (YGS-P) Adayın 2016 YGS sınavında aldığı YGS–1, YGS–2, YGS–3, 

YGS–4, YGS–5 veya YGS–6 puan türlerinden en yükseği, AOBP (AOBP- SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA) 

puanlarının en yükseği, liseden mezun oldukları Alan/Kol/Bölümleri, 2015 YGS de, (kontenjansız Açık 

Öğretim Programları ve Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları hariç) merkezi sınavla veya özel 

yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilip yerleştirilmedikleri, bilgisayar ortamına 

aktarılacaktır. 

 
7.3. Yerleştirme Puanı (YP): 

 
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

 
Aday aynı alandan geliyorsa (örneğin, aday Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik alanından geliyorsa) 

 

 

Aday diğer alanlardan geliyorsa (örneğin, aday genel lisenin herhangi bir alanından geliyorsa) 
 

YP=(1.17xÖYSP-SP)+(0.11xOBP)+(0.22xYGS-P)+(0.03xOBP) 

YP=(1.17xÖYSP-SP)+(0.11xOBP)+(0.22xYGS-P) 
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2016-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya 

düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları içinde uygulanacaktır. Sınavsız geçiş 

ile meslek yüksekokulları veya Açık öğretimin kontenjansız programlarına 2016-ÖSYS’ de yerleştirilen 

adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 
 
 

8. SINAV SONUÇLARI İLANI ve KESİN KAYITLAR 

 
Sınavlar sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ASİL ve YEDEK listesi ile kesin kayıt 

takvimi ve gerekli belgeler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Binası, 

http://konservatuvar.omu.edu.tr ve http://www.omu.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. 
 
 

İletişim: 

 
Adres: 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı Binası 

Güzel Sanatlar Kampüsü 

İlkadım - SAMSUN 
 

Telefon:  0 (362) 445 00 13 
 

e-posta: omusdk@omu.edu.tr 

http://konservatuvar.omu.edu.tr/
http://www.omu.edu.tr/
mailto:omusdk@omu.edu.tr

