
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Programlarında 
lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş 
Sınavları’nın uygulama  ve değerlendirme ilkeleri bu yönergenin hükümlerine göre yürütülür.

Tanımlar
MADDE 2 – Bu yönergede geçen;

a) Ana Bilim Dalı Başkanı; Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji 
Bölümü ilgili Ana Bilim Dalı Başkanları’nı,

b) Bölüm Başkanı; Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm 
Başkanı’nı,

c) Konservatuvar; Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı,
d) Konservatuvar Kurulu; Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvar Kurulu’nu,
e) Müdür; Konservatuvar Müdürü’nü,
f) Senato; Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nu,
g) Sınav; Konservatuvar Müzikoloji Bölümü Programları Özel Yetenek Giriş 

Sınavı’nı,
h) Üniversite; Kocaeli Üniversitesi’ni,
i) TYT; ÖSYM tarafından uygulanan YKS (Yükseköğretim Kurumlar Sınavı) 'nin 

ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 'ni,
j) Yönetim Kurulu; Konservatuvar Yönetim Kurulu’nu ifade eder.

 
    İKİNCİ BÖLÜM
  Başvuru ve Sınavlar

Başvuru Genel Şartları
a) Özel Yetenek Sınavı Başvuruları www.kocaeli.edu.tr adresi içerisinde bulunan platform 

üzerinden elektronik olarak yapılacak olup, adaylar sınav esnasında sistem üzerinden 

alacakları belgenin çıktısını ve geçerli kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport 

veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 

b) Sınava başvuruda bulunabilmek için adayların; Özel Yetenek Sınavı yapılacak olan yıla veya 

bir önceki yıl yapılmış olan YKS sınavlarından birine ait (Yabancı Dil Puanı hariç) puan 

türlerinin herhangi birinden en az 150 puanı almış olması şartı aranır.

http://www.kocaeli.edu.tr/


c) Adayların başvuru tarihi itibariyle; 

 Müzikoloji Bölümü için 23 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

d) Devlet Konservatuvarlarına bağlı Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri mezunları için YKS puan 

şartı aranmaz.

Özel Yetenek Giriş Sınavı
MADDE 3 – Özel Yetenek Giriş Sınavı; Ön Eleme ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere iki 
aşamadan oluşur.

1.Aşama: Ön Eleme Sınavı

MADDE 4 – Ön Eleme Sınavı Jürisi; Müzikoloji Bölüm Başkanlığınca belirlenen en az üç 
asil öğretim elemanı ve bir yedek öğretim elemanı olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile 
oluşturulur. Ön eleme sınavı sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylar kesin kabul sınavına 
girmeye hak kazanır.

MADDE 5 – Adayların özgeçmişlerini, çalışmalarını ve müzik alanına ilişkin geçmişlerini 
anlattıkları basılı dosya, ön eleme sınavında jüri üyelerine sunulur.

Müzikoloji Bölümü ön eleme sınavı aşağıdaki bölümlerden oluşur:

Tek ses 5 adet 20 Puan
İki ses 5 adet 20 Puan
Üç ses 5 adet 15 Puan
Dört ses 5 adet 15 Puan
Çalınan melodinin tekrarının istenmesi (Melodi Hafızası) 2 adet 20 Puan
Ritim hafızasının ölçülmesi (alkış ile tekrar edilmek üzere) 2 adet 10 Puan

TOPLAM 100 Puan

2.Aşama: Kesin Kabul Sınavı

MADDE 6 – Kesin Kabul Sınavı Jürisi, Ön Eleme Sınavı Jürisinde görev yapan jüri 
üyelerinden oluşur. Kesin kabul sınavı, adayların müzikoloji alanına ilişkin genel kültürlerinin 
sınanacağı yazılı sınav ve sözlü mülakat sınavı olarak iki aşamadan oluşur.Yazılı sınav ve 
mülakat sınavının  puanları 100 üzerinden değerlendirilecektir. Her iki aşama sınavından da 
70 ve üzeri puan almak esastır. Kesin kabul sınavının puanı bu iki aşama puanının 
toplamından alınan puanın ortalaması olarak ilan edilir.

MADDE 7 –Kesin kabul sınavında adaya, müziğe ve özelde müzikolojiye ilgisini, amaçlarını, 
müzik tarihi bilgisini ve kültürünü değerlendirmek üzere sorular yöneltilir. Bu sınavda adayın 
armoni, form bilgisi ve çalgı bilgisi birikimi de sözlü olarak sınanır.
 



MADDE 8 – Kesin Kabul Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar, ilan 
edilen kontenjan dâhilinde en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır ve başvurdukları 
programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.

MADDE 9 -  70 puan üzeri puan alan fakat kontenjana dâhil olamayan adaylar için o yıl 
belirtilen kontenjan sayısı kadar yedek liste açıklanır. Yedek liste, kontenjan dışında kalanlar 
arasından en yüksek puanı alan adaydan başlayarak oluşturulur. 

MADDE 10 – 70 puanın altında puan alan adaylar Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Giriş 
Sınavından başarısız sayılırlar.

İtirazlar

MADDE 11 -  Yukarıda bahsi geçen tüm sınavlar için itiraz süresi sınav sonuçlarının ilanının 
ardından iki iş günüdür. Öğrenci, itiraz dilekçesini Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’ne 
iletir. Devlet Konservatuvarı Müdürü, sınav kâğıdını veya ses / görüntü kayıtlarını incelemek 
üzere biri sınavda görevli olan öğretim üyesi olmak üzere 3 kişilik bir komisyon kurar. 
Sınavın ilgili olduğu anabilim / anasanat dalında görevli bir öğretim üyesi mevcut ise bu itiraz 
komisyonunun diğer üyeleri dersin yakın olduğu alanlara bağlı öğretim üyeleri arasından 
Devlet Konservatuvarı Müdürü tarafından seçilir. Komisyon en çok iki iş günü içerisinde 
itirazları kesin olarak sonuçlandırır. İtiraz sonucunda adayın lehine durum söz konusu ise 
adayın ismi açıklanan asil listeye dâhil edilerek liste güncellenir. Adayın listeye eklenmesi ile 
kontenjan sınırı aşılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
          Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 12 – Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 – Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür


