
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK VE BALE ORTAOKULU / MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Bale Ortaokulu ile 
Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nde öğrenim 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 Sanat Dalı Başkanı; Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü 
ilgili Ana Sanat Dalı Başkanları’nı,

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

c) Konservatuvar; Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı,
d) Konservatuvar Kurulu; Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvar Kurulu’nu,
e) Müdür; Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü’nü,
f) Senato; Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nu,
g) Sınav; Konservatuvar Müzik Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı’nı,
h) Üniversite; Kocaeli Üniversitesi’ni,
i) Yönetim Kurulu; Konservatuvar Yönetim Kurulu’nu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Başvuru ve Sınav

Öğrenci Kabul Şartları
Madde 3 - Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 'ne alınacak 
öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar Konservatuvar Kurulu'nun görüşü alınarak 
hazırlanır ve Senato kararı ile kesinleşir.

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi
Madde 4 -  Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde ihtiyaç 
dâhilinde ve öğretim elemanı istihdamı göz önünde bulundurularak her çalgı için ayrı ayrı 
kontenjan belirlenir. Bu kontenjanlar her yıl Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölüm kurulunca 
belirlenerek Konservatuvar Kurulu'nun kararı üzerine senato gündeminde karara bağlanır.  
Öğrenci alınması uygun görülen çalgı dalları, başvuru ve sınav takvimini içeren bilgiler ile 
birlikte başvuracak adaylara ve kamuoyuna web sitesi ile sosyal medya hesapları vasıtası ile 
duyurulur. Öğrencinin birinci tercih olarak öğrenim görmek istediği dal çalgısı ile ikinci tercih 
olarak belirlediği dal çalgısı başvuru dilekçesinde belirtilir. Bu iki tercih, sınav giriş 
belgesinde bulunan alana eklenir. 



Başvuru Koşulları
Madde 5- İlköğretim 5. Sınıftan itibaren öğrenimine Devlet Konservatuvarı Tam Zamanlı 
Müzik ve Bale Ortaokulu bünyesinde devam etmek üzere başvuran adaylarda 4. sınıfı 
başarıyla tamamlamış olma şartı aranır. İlköğretim 9. Sınıftan itibaren öğrenimine Devlet 
Konservatuvarı Tam Zamanlı Müzik ve Bale Ortaokulu bünyesinde devam etmek üzere 
başvuran adaylarda 8. sınıfı başarıyla tamamlamış olma şartı aranır. Adaylar başarıyla 
tamamladıkları sınıfın bir üst sınıfından eğitimlerine konservatuvarda devam etmek için 
başvuruda bulunabilirler. Ortaokul ve lise devresinde alt sınıflara başvuru yapılamaz.

Madde 6- Başvurular adayın velisi tarafından; ilan edilen süre içerisinde, ön kayıt için gerekli 
formlar doldurulup, aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz tamamlanarak, Konservatuvar 
Müdürlüğü'ne teslim etmek koşulu ile yapılır. Başvuruda adayın bulunması zorunlu değildir. 
Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler başvuruda bulunmamış sayılır. 
Başvurusu kabul edilen adaylara "Sınav Giriş Belgesi" verilir. 

Madde 7- Sınavın başlangıç saatinden itibaren başvuru sırasına göre oluşturulan aday listesi, 
sınav takvimi ile birlikte duyuru panosu ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı web 
sitesinden duyurulur. Sınav saatinde sınav giriş sırası geldiği halde sınav yerinde bulunmayan 
veya ön kayıt sırasında verilen sınav giriş belgesi ve geçerli geçerli kimlik belgelerinden birini 
(nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanında bulunmayan aday, sınava giriş hakkını 
kaybetmektedir. 

Madde 8- Sınava zamanında gelmeyen aday, sınav sıralamasına göre kendisinden sonra gelen 
aday sınava alındığı andan itibaren sınava giriş talebinde bulunamaz. Aday kayıt formunda 
ve/veya istenen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat 
yapanların, özel yetenek giriş sınavlarında başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı 
bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu belirlenenlerin kayıtları 
silinir.

Madde 9- Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler

a) Başvuru dilekçesi (Devlet Konservatuvarı tarafından başvuru sırasında temin 
edilecektir)

b) Adayın bir önceki okulundan aldığı diplomanın ya da yeni tarihli bitirme belgesinin 
aslı ve onaylanmak üzere bir adet fotokopisi,

c) Adayın 4. Sınıf karnesinin fotokopisi, (karne alınmadıysa öğrenci belgesi geçerlidir)
d) T.C. Kimlik belgesinin aslı (T.C. Kimlik No'lu) ve onaylanmak üzere bir adet 

fotokopisi,
e) İki adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutunda vesikalık fotoğraf.

Kesin Kayıt sırasında bu evraklara ek olarak adaylardan,

-Bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alacakları Sağlık Kurulu Raporu
istenmektedir.



Özel Yetenek Giriş Sınavları
Madde 10- 5. SINIFA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN

1.Aşama: Duyuş ve Müziksel Algı Sınavı: 
Duyuş ve Müziksel Algı Sınav Jürisi; Müzik Bölüm Kurulu tarafından alınan karar ile 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalından en az 2 (iki) üye ve diğer Ana Sanat 
Dalları içerisinden belirlenecek öğretim elemanları olmak üzere toplamda en az 3 (üç) asil ve 
1 (bir) yedek üye olmak üzere Konservatuvar Kuruluna sunulur. Kurul kararı sonrasında 
Üniversite Senatosuna sunulacak olan komisyon tek sayı olacak şekilde oluşturulur.

Duyuş ve Müziksel Algı Sınavı değerlendirme ölçütleri:

Tek ses 5 adet 20 puan
İki ses 5 adet 20 puan
Üç sesli akor 5 adet 20 puan
Melodi hafızasının ölçülmesi 1 adet 10 puan
Popüler melodi hafızasının ölçülmesi 1 adet 15 puan
Ritim hafızasının ölçülmesi 3 adet 15 puan
TOPLAM 100 puan

Sınav esnasında adaydan, yukarıdaki sırayla verilen ses, melodi ve ritimleri 
tekrarlaması istenir. Duyuş ve Müziksel Algı Sınavından 100 puan üzerinden 50 puan alan 
adaylar 2. aşama kesin kabul hak sınavına girmeye hak kazanır, 

2.  Aşama: Kesin Kabul Sınavı:
Kesin kabul sınavı, duyuş, müziksel algı ve genel / müzikal kültür sorularını içinde 

barındıran sınavdır. Sınav Jürisi; Müzik Bölüm Kurulu tarafından alınan karar ile 
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalından en az 2 (iki) üye ve diğer Ana Sanat 
Dalları içerisinden belirlenecek öğretim elemanları olmak üzere toplamda en az 3 (üç) asil ve 
1 (bir) yedek üye olmak üzere Konservatuvar Kuruluna sunulur. Kurul kararı sonrasında 
Üniversite Senatosuna sunulacak olan komisyon tek sayı olacak şekilde oluşturulur.

Kesin Kabul Sınavı değerlendirme ölçütleri

Tek ses 5 adet 20 puan
İki ses 5 adet 20 puan
Üç sesli akor 5 adet 20 puan
Melodi hafızasının ölçülmesi 1 adet 10 puan
Ritim hafızasının ölçülmesi 3 adet 15 puan
Genel kültür / Müzikal kültür 15 puan
TOPLAM 100 puan

Kesin kabul sınavından 70 puan ve üstü olan adaylar başarılı olarak kabul edilir, en 
yüksek puan alan adaydan başlayarak sırasıyla kontenjan dâhilinde ilan edilir ve kesin kayıt 
yaptırmaya hak kazanırlar. 



70 ve üzeri puanı elde eden fakat kontenjan sebebi ile asil listeye giremeyen adaylar 
için kontenjan sayısı kadar yedek liste hazırlanır.

9. SINIFA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN:

1. Aşama: Solfej – Teori ve Alan Dersleri Seviye Tespiti: 
Devlet Konservatuvarları İlköğretim 5 - 8. Sınıf seviyesinde Solfej-Teori, Müzik 

Tarihi, Müzik Formları gibi alan derslerinden sorulacak soruları kapsayan sınav sözlü ve/veya 
yazılı olarak gerçekleştirilir. Her sorunun puanlaması soruların hazırlanma aşamasında jüri 
üyeleri tarafından belirlenir. 

Duyuş ve Müziksel Algı Sınav Jürisi;  Müzik Bölüm Kurulu tarafından alınan karar ile 
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalından en az 2 (iki) üye ve diğer Ana Sanat 
Dalları içerisinden belirlenecek öğretim elemanları olmak üzere toplamda en az 3 (üç) asil ve 
1 (bir) yedek üye olmak üzere Konservatuvar Kuruluna sunulur. Kurul kararı sonrasında 
Üniversite Senatosuna sunulacak olan komisyon tek sayı olacak şekilde oluşturulur.

Bu sınavdan 70 puan ve üstü puan alan adaylar 2. Aşama olan performans sınavına 
girmeye hak kazanırlar.

2. Aşama: Performans Sınavı:
9. sınıfa başvuracak adayların çalgılarında Devlet Konservatuvarı 8. Sınıf Seviyesinde 

hazırladıkları programı çalacakları sınava, adaylar kendi imkânları ile temin ettikleri eşlikçi 
(korrepetitör) eşliğinde girmek durumundadır. 2. Aşama sınavından 100 tam puan üzerinden 
en az 70 puan alan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. 

Performans Sınav Jürisi; Müzik Bölüm Kurulu tarafından alınan karar ile 
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalından en az 2 (iki) üye ve diğer Ana Sanat 
Dalları içerisinden belirlenecek öğretim elemanları olmak üzere toplamda en az 3 (üç) asil ve 
1 (bir) yedek üye olmak üzere Konservatuvar Kuruluna sunulur. Kurul kararı sonrasında 
Üniversite Senatosuna sunulacak olan komisyon tek sayı olacak şekilde oluşturulur.

Adayların kesin kabul listesindeki sıralamaları 1. aşama sınav puanı ile 2. aşama sınav 
puanının aritmetik ortalaması alınarak elde edilir. Ortalaması 70 puan ve üstü olan adaylar 
sırasıyla kontenjan dâhilinde ilan edilir ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Adayın 
hangi dal çalgısı tercihine kesin kayıt yaptıracağı hususu 2. aşama sınavında bulunan jüri 
üyeleri tarafından belirlenir. Adayın tercih ettiği çalgılar sıralamasındaki puan durumu ile 
adayın fiziksel olarak çalgıya uygun olup olmadığı konusu jüri için belirleyicidir.   

70 ve üzeri puanı elde eden fakat kontenjan sınırı sebebi ile asil listeye giremeyen 
adaylar için kontenjan sayısı kadar yedek liste hazırlanır.

Tüm Sınav soruları Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen sınav jüri üyeleri 
denetiminde, sınav günü hazırlanır. 

Ara Sınıflara Öğrenci Kabulü
Madde 11- Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ara sınıflarına 
Seviye Tespit Sınavı ile öğrenci alınır. Seviye Tespit Sınavında adaylar, bir alt sınıfın 
müfredatından sorumludur. Güzel Sanatlar Liseleri ve Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve 
Sahne Sanatları Liseleri ile Müzik ve Bale Ortaokullarından geçiş yapacak olanlar da bu 
seviye sınavına girmekle yükümlüdür.



Seviye Tespit Sınavı Solfej-Dikte-Teori ve Dal Çalgısı Sınavı’ndan oluşur. 

Ara Sınıflar Seviye Tespit Sınav Jürisi; Müzik Bölüm Kurulu tarafından alınan karar 
ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalından en az 2 (iki) üye ve diğer Ana Sanat 
Dalları içerisinden belirlenecek öğretim elemanları olmak üzere toplamda en az 3 (üç) asil ve 
1 (bir) yedek üye olmak üzere Konservatuvar Kuruluna sunulur. Kurul kararı sonrasında 
Üniversite Senatosuna sunulacak olan komisyon tek sayı olacak şekilde oluşturulur.

Seviye Tespit Sınavında, Solfej, dikte, teori ve dal çalgısı ile ilgili belirlenmiş olan bir 
alt sınıf müfredatı dâhilinde sorular yöneltilir. Solfej, dikte, teori ve dal çalgısı sınavından 
elde edilen puanların ortalaması alınarak adayın başarı puanı belirlenir. Aritmetik ortalamanın 
hesaplanması sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puanı elde eden adaylar bir üst sınıfa 
devam etmek üzere Devlet Konservatuvarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. 

 

Solfej-Dikte-Teori Her sınıf seviyesi için belirtilmiş olan müfredat 
kapsamındaki solfej ve teori soruları yöneltilecektir 100 puan

Dal Çalgısı Her sınıf seviyesi için belirtilmiş olan müfredat 
kapsamındaki repertuvar icrâ edilecektir. 100 puan

Sınav soruları Konservatuvar Kurulu Kararıyla belirlenen sınav jüri üyeleri tarafından 
hazırlanır. Seviye Tespit Sınavı takvimi her yıl özel yetenek sınavları ile birlikte duyuru 
panosunda ve web sitesinde duyurulur.

Sınavlara Yapılacak Olan İtirazlar

MADDE 12 – Yukarıda bahsi geçen tüm sınavlar için itiraz süresi sınav sonuçlarının ilanının 
ardından iki iş günüdür. Veli yazılı itiraz dilekçesini Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve 
Sahne Sanatları Lisesi 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 13 – Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.


