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GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1993 yılında kurulmuştur.
Bünyesinde Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzikoloji Bölümü bulunmaktadır.
Konservatuvarımız, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile bünyesinde 4 profesör, 4 doçent, 4
doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 18 öğretim elemanı ve 88 lisans
öğrencisi ile eğitimine devam etmektedir.
Anasanat dalımız mezunları pedagojik formasyon sertifikası alıp KPSS sınavlarından
başarılı olmaları durumunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim ve liselerde müzik
öğretmeni olarak atanabilmektedir. Bunun dışında, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında, Güzel Sanatlar Fakültelerinde, Devlet
Konservatuvarlarında ve Rektörlüklere bağlı Güzel Sanatlar Bölümlerinde müzik öğretim
elemanı, Güzel Sanatlar Liselerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde branş öğretmeni olarak
atanmakta, müzik topluluklarında (koro ve orkestralarda) sanatçı, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve TRT’de uzman ve müzik programcısı olarak görev almaktadırlar. Anasanat
dalımızdan mezun olan öğrenciler ayrıca ilgili enstitüler bünyesinde bulunan anasanat/anabilim
dallarında lisansüstü eğitimlerine de devam edebilirler.

1. GİRİŞ
2020–2021 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı lisans programına, özel yetenek sınavı ile öğrenci
alınacaktır. Alınacak öğrenci sayısı YÖK’ün belirlediği 20 (yirmi) kontenjan ile sınırlıdır.
Yapılan özel yetenek sınavında başarılı olmaları halinde bu kontenjanın 2’si (iki) engelli
bireylere ayrılmıştır. Ayrıca, 20 (yirmi) kontenjana ilave olarak yabancı uyruklular için de
kontenjan belirlenecektir. Engelli kontenjanına başvuru olmadığı veya engellilere ayrılmış
kontenjan dolmadığı takdirde, boşta kalan kontenjan genel kontenjana aktarılacaktır.
ÖSYM’nin yayımlamış olduğu 2020-2021 Müzik Özel Yetenek Sınavı Uygulama
Esasları, engelli bireyler ve yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir. Adaylar 2020 Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) Kılavuzu’nda belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdür.
Yabancı uyruklu öğrenciler için OMÜ Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul
Yönergesindeki talepler ve yükümlülükler aynen geçerlidir.
Bu kitapçık sınav ile ilgili bilgileri içermektedir.
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2. SINAV PROGRAMI
ÖZEL YETENEK SINAVI
Ön Kayıt Tarihi

29 Temmuz - 20 Ağustos 2020

Sınav Tarihi

25 Ağustos 2020 tarihinden itibaren sınav bitimine kadar sürecek.

Sınav Saati

09:00*

Sınav Yeri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
İlkadım/SAMSUN

Kontenjan

20

Engelli Kontenjanı

2

3. KAPSAM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Geleneksel Türk
Müziği Anasanat Dalı Lisans Programı özel yetenek sınavı, bu bölüme girmek için ön kayıt
yaptıran adaylar arasından müzik yetenekleri ve bireysel kapasiteleri (anlama, kavrama yeteneği)
daha yeterli olanları seçmek amacıyla yapılır. Sınav tek aşamalıdır. Eleme ve yerleştirme
işlemleri bu sınav sonucuna göre hesaplanır. Özel yetenek sınavı 100 puan üzerinden
değerlendirilip, 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak; ÖSYM’nin belirlediği formül
sonrası yerleştirme puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere büyükten küçüğe
sıralanır. Bu sıralama sonucunda, kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olup asil liste
olarak ilan edilir. Özel yetenek sınavı puanı 60 ve üzeri olan ancak asil listeye giremeyen adaylar
yedek liste olarak belirlenir.
Sınavların içeriği aşağıdaki gibidir:

Sınava girecek adayların, istenilen belgeleri teslim etmek üzere, sınavda çalacakları enstrümanları da
yanlarında getirmek kaydıyla, belirtilen sınava girecekleri saatten yarım saat önce sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir. Sınav Yürütme Komisyonu gerekli gördüğü takdirde sınav yeri ve saatinde
değişiklik yapabilir.
*
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ÖZEL YETENEK SINAVI
1- Müziksel İşitme Sınavı
a. Çokses Belleği



İki Ses İşitme-Yineleme
Üç Ses İşitme-Yineleme

b. Ezgi Belleği (Müziksel hafıza)




Makamsal Türk Halk Müziği Ezgisi İşitme-Yineleme
Makamsal Türk Sanat Müziği Ezgisi İşitme-Yineleme
Tonal Ezgi İşitme-Yineleme

c. Ritim Belleği (Ritmsel Hafıza)


Ritim İşitme-Yineleme

2- Performans Sınavı


Çalgı veya Ses ile icra**

4. SINAVLARIN UYGULANIŞI
Sınav süresince adayların yanlarında herhangi bir elektronik cihaz (cep telefonu, MP3
çalar, kol saati, ses kayıt cihazı vb.) bulundurması kesinlikle yasaktır.

Adaylar, sınava

girerken ön kayıt sırasında kendilerine üniversitemizce verilmiş olan fotoğraflı ve onaylı
“Sınava Giriş Belgesi” ile fotoğraflı ve onaylı “Özel Kimlik Belgesi” ni (nüfus cüzdanı, T.C.
kimlik numaralı ehliyet) yanlarında bulundurmak zorundadır.
Adayların hangi gün ve hangi saat aralıklarında sınava girecekleri sınavdan gününden
önce Devlet Konservatuvarı’nın http://konservatuvar.omu.edu.tr web sayfasından ilan
edilecektir.

4.1. ÖZEL YETENEK SINAVI
25 Ağustos 2020 Saat 09:00’da başlayacak olan tek aşamalı Özel Yetenek Sınavı, (1)
Müziksel İşitme Sınavı ve (2) Performans Sınavı olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. Bu
sınavlar aşağıdaki gibi uygulanır.
4.1.1. Müziksel İşitme Sınavı (60 Puan)
Müziksel İşitme Sınavı'nda; adayların müziksel hafızalarını ölçmek üzere aşağıdaki soru
türleri kullanılacaktır.

Adayların çalgısı veya sesleriyle sınava yönelik hazırlamış olduğu Geleneksel Türk Halk Müziği veya
Geleneksel Türk Sanat Müziği repertuvarından seçilmiş eser performansı.
**
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a. Çokses Belleği


İki ses işitme-yineleme (8 puan): Piyano ile aynı anda çalınan 4 adet iki sesin “NA” hecesi ile
doğru olarak yinelenmesi.



Üç ses işitme-yineleme (12 puan): Piyano ile aynı anda çalınan 4 adet üç sesin “NA” hecesi ile
doğru olarak yinelenmesi.

b. Ezgi Belleği


Makamsal Türk Halk Müziği Ezgisi İşitme-Yineleme (10 puan): Türk halk müziği çalgılarından
BAĞLAMA ile çalınan ezginin “NA” hecesi ile doğru olarak yinelenmesi.



Makamsal Türk Sanat Müziği Ezgisi İşitme-Yineleme (10 puan): Türk sanat müziği
çalgılarından KANUN ile çalınan ezginin “NA” hecesi ile doğru olarak yinelenmesi.



Tonal Ezgi İşitme-Yineleme (10 puan): Piyano ile çalınan ezginin “NA” hecesi ile doğru olarak
yinelenmesi.

c. Ritim Belleği


Ritim İşitme-Yineleme (10 puan): El veya kalem yardımıyla vurulan ritmik cümlenin yine el ya
da kalem yardımıyla doğru olarak yinelenmesi.

Tüm sorular komisyon tarafından bir kere seslendirilecektir.
Adayların, Müziksel İşitme Sınavındaki puanlamaları aşağıda verilen çizelgedeki gibi
detaylandırılır.

a

Çokses
Belleği

4 adet iki ses (her biri 2’şer puandan 4 x 2 = 8 puan)
4 adet üç ses (her biri 3’er puandan 4 x 3 =12 puan)

20
puan

Bir adet Türk Halk Müziği Ezgisi İşitme-Yineleme
(10 puan)
b

Ezgi Belleği

Bir adet Türk Sanat Müziği Ezgisi İşitme-Yineleme
(10 puan)

30
puan

Bir adet Tonal Ezgi İşitme-Yineleme
(10 puan)
c

Ritim
Belleği

Bir adet Ritim İşitme-Yineleme

6

10
puan

Toplam
60
puan

4.2.1. Performans Sınavı (40 puan)
Adaylar sınavın bu aşamasında, çalgı veya ses icrasına yönelik olarak Geleneksel Türk
Halk Müziği veya Geleneksel Türk Sanat Müziği repertuvarından hazırladıkları 1 adet eseri icra
edeceklerdir.
Performans Sınavı’nda adayların, çalgı veya ses icra performanslarını ölçmek üzere
aşağıdaki ölçütler kullanılacaktır.
Çalgı İcra
Çalgı icrası puanlanırken;
1. Eseri doğru, temiz ve kesintisiz seslendirme,
2. Eserin gerektirdiği teknik becerileri uygulama,
3. Müziksel yorumlama,

ölçütleri dikkate alınır.
Ses İcra
Bu sınavda adayın sesi ile belirlediği eseri seslendirmesi puanlanırken;
1. Eseri doğru, temiz ve kesintisiz seslendirme,
2. Eserin gerektirdiği teknik becerileri uygulama,
3. Müziksel yorumlama,

ölçütleri dikkate alınır.
Müziksel İşitme Sınavında puanlama aşağıdaki gibi detaylandırılır.
10
Puan
10
Puan
20
Puan

Eseri doğru, temiz ve kesintisiz seslendirme
Eserin gerektirdiği teknik becerileri uygulama
Müziksel yorumlama

Toplam
40
Puan

Özel Yetenek sınavından 60 (altmış) özel yetenek sınavı (ÖYSP) puanı altında alan adayların yerleştirme
puanı (YP) hesaplanmaz. Bu kriter engelli bireyler ve yabancı uyruklu öğrenciler dâhil olmak üzere Özel
Yetenek Sınavına giren tüm adaylar için geçerlidir.
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5. DEĞERLENDİRME
Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde hesaplanacaktır.
ÖYSP
Müziksel İşitme Sınavı

Performans Sınavı

60 Puan

40 Puan
Toplam 100 Puan

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c) 2020-TYT Puanı (TYT-P) *

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 hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki
formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

ÖYSP Standart Puanı
(ÖYSP-SP) = 10 x

Adayın
ÖYSP
Puanı

ÖYSP Puan
Dağılımının
Ortalaması

+ 50

ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında
sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak
isteyenlerin 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.
*
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Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan ( Yerleştirme puanı = YP ) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30. 03. 2012 tarihinden
sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır). YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xOBP)+(0,22xTYTP)+(0,03xOBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xOBP)+(0,22xTYT-P)
2019-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Adayların YP puanlarının eşit olması durumunda ÖYSP puanları dikkate alınacaktır.
2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen
veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin
katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, Açık Öğretim programları için de uygulanacaktır.
2019-YKS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans
programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP Puanlarına göre en
yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacak.
“ÖZEL YETENEK GEREKTİREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA
ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN ESASLAR” hakkında detaylı bilgi için 2020 Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’na bakılabilir.
Sınavlar sonunda sınavı kazanan adaylar ile yedekler listesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı binasında ilan edilecek ve üniversitemizin www.omu.edu.tr internet
sayfasında yayınlanacaktır.
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ OLARAK YÖK VE /VEYA ÖSYM
TARAFINDAN YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER AYNEN UYGULANACAKTIR.
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ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV KLAVUZUNDA BELİRTİLEN BÜTÜN
KURALLARI KABUL ETMİŞ SAYILIR.

6. ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
6.1. Ön Kayıt Koşulları
1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavına başvuracak
adayların 2020 TYT’den en az 150 puan almaları gerekir. Engelli adayların başvuru yapabilmeleri
için TYT sınavından en az 100 puan almış olmaları gerekmektedir. (Engelli adayların puanları
sınavın yapıldığı yıl dâhil iki (2) yıl süre ile geçerlidir).
2. Ön kayıtlar üniversitemiz web sayfası üzerinden ilan edilen şartlara göre internet
üzerinden yapılacaktır.
3. Adayların internet ortamından aldıkları kayıt çıktıları Sınav Giriş Belgesi olarak kabul
edilecektir.
4. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. 2020 TYT'de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların, (sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin
kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) durumlarını ön kayıt esnasında bildirmeleri
gerekmektedir. Bildirmedikleri halde durumları daha sonra tespit edilen adayların kayıtları
silinecektir.
6. Adaylar sınav giderleri için aşağıda belirtilen hesaba ATM’lerden veya banka havale/eft
gönderimi olarak 100 TL ücret yatıracak ve dekontlarını tarayarak internet başvurusu sırasında
sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca dekontları sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.
Banka Adı

: T. C. Ziraat Bankası

Şube Adı

: 19 Mayıs Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu

: 1001479055

IBAN

: TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01

Sınav ücreti bankaya yatırılırken başvurunun Devlet Konservatuvarı’na ait olduğu
dekontta belirtilmelidir. Adayların başvuru ücreti iade edilmez.
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6.2. Sınav Aşamasında İstenen Belgeler
1. Adaylar bütün aşamalarda, Sınav Giriş Belgesinin yanı sıra; T.C. kimlik numaralı nüfus
cüzdanı, geçerli pasaport, T.C. kimlik numaralı ehliyet gibi bir fotoğraflı resmi kimlik belgesini
yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
2. Engelli adayların engelli olduklarına dair onaylı rapor (2020 Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda rapor detayları verilmiştir)
Yetenek sınavı sırasında bu kılavuzda yer almayan konularda karar verme yetkisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu’na aittir.
2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nın ön kayıtları 29 Temmuz - 20
Ağustos

2020

tarihleri

arasında

internet

üzerinden,

http://ozelyetenek.omu.edu.tr

bağlantısından ilgili form doldurularak yapılacaktır. Sınavlarla ilgili açıklamaları içeren Özel
Yetenek Sınav Kılavuzu üniversitemiz internet sayfasında yayınlanır.

7. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve KESİN KAYITLAR
Sınavlar sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ASİL ve YEDEK listesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı binasında ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
internet adresinden www.omu.edu.tr ilan edilecektir. Kesin kayıt takvimi ve gerekli belgeler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet adresinden www.omu.edu.tr ilan edilecektir.
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