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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 
MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ 

ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
 Amaç 
 MADDE1-(1)Bu Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 
Müzik Bölümüne alınacak öğrencilerin seçilmesi amacıyla yapılacak özel yetenek sınavlarına ilişkin uygulama esaslarının 
belirlenmesidir. 
 Kapsam 

MADDE 2 -(1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 
Yönetmeliği uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.  
 Dayanak  
 MADDE 3 -(1) Bu Yönerge, 15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları 
Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği’ne dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 Tanımlar  
 MADDE 4 -(1) Bu Yönergede geçen;  

a) Konservatuvar: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını, 
b) Konservatuvar Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Konservatuvar Kurulunu, 
c) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu, 
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü, 
d) Senato: Üniversite Senatosunu, 
e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar 

 
Özel yetenek sınavlarının düzenlenmesi 
MADDE 5-(1)Özel yetenek sınavları düzenlenme esasları şunlardır:  
a) Ön kayıt ve yetenek sınavlarının tarihleri, Konservatuvar Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir ve 

Rektörlük tarafından ilan edilerek adaylara duyurulur.  
b) Özel yetenek sınavları, Konservatuvar Müdürünün başkanlığında, her anasanat dalından en az birer öğretim 

elemanı ve Konservatuvar Sekreterinden oluşan sınav düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Sınav düzenleme kurulu, 
gerekli hallerde müdürün onayı ile başka öğretim elemanları ve memurlara da görev verebilir.  

c) Sınav düzenleme kurulunun görevleri şunlardır:  
1) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçleri hazırlamak,  
2) Sınavların kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak,  
3) Adayların sınava girecekleri salonları belirlemek ve düzenlemek,  
4) Sınavları güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırmak.  
Başvuru ve özel yetenek sınav koşulları 
MADDE 6-(1) Adaylarda aranan şartlar şunlardır: 
a) 5inci sınıfa başvurmak isteyen adayların T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullardan birinde 4üncü sınıfı 

başarıyla tamamlamış olması gerekir. 
b) Ara sınıflara nakil için, öğrencinin ayrıldığı okulda bir önceki sınıfı başarı ile tamamlamış, bir üst sınıfa devam etme 

hakkını kazanmış ve öğrenimine ara vermemiş olması gerekir. 
Ön kayıt 
MADDE 7-(1) Adaylar, ilan edilen süre içerisinde aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak 

ilgili birime teslim etmekle yükümlüdür. 
Ön kayıt için gerekli belgeler 
MADDE 8-(1) Ön kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 
1) Başvuru Formu (Konservatuvardan temin edilecektir), 
2) Yeni çekilmiş 4,5x6 boyutunda 2 adet vesikalık fotoğraf, 
3) Nüfus cüzdanı örneği, 
4) Yarım kapaklı dosya, 
5) Öğrenim durumunu gösterir belge. 
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Sınav giriş belgesi  
MADDE 9 -(1) Her adaya üzerinde fotoğrafı olan bir sınav giriş belgesi verilir.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Yetenek Sınavlarını Uygulama Esasları 
 

Sınav komisyonu 
MADDE 10-(1) Özel yetenek sınavlarının uygulanmasına ilişkin esaslar şunlardır:  
a) Özel yetenek sınavları, Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenen özel yetenek sınav komisyonu tarafından 

yürütülür. Sınav komisyonu öncelikle öğretim üyelerinden seçilir; gerekli hallerde öğretim görevlisi/okutmanlar ve diğer 
üniversitelerin öğretim elemanları da görevlendirilebilir.  

b) Sınav komisyonunun görevleri şunlardır:  
1) Bu Yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde sınavları yaparak sonuçlandırmak,  
2) Sınavlarla ilgili olabilecek itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak. 
c) Adaylar sınavın her aşamasında kendilerine ön kayıt sırasında verilmiş olan sınav giriş belgesi ve kendilerine ait 

bir kimlik belgesini istenildiğinde göstermek zorundadır. 
Özel yetenek sınavı 
MADDE 11-(1) Konservatuvar 5inci sınıfa başvuru şartlarını yerine getiren adaylar kendilerine ön kayıt esnasında 

verilmiş olan numara sırasına göre tek tek özel yetenek sınavına alınır.5inci sınıfa başvuran adaylara uygulanacak özel yetenek 
sınavı iki aşamadan oluşur. İlk aşama baraj sınavı,  ikinci aşama ise kesin kabul sınavıdır.  

a) Baraj sınavında adayların müzikal işitme yeteneği değerlendirilir. Bu sınavda adaylara tek ve çift sesler, üç ve dört 
sesli akorlar sorularak adayların bunları kendi sesleri ile tekrarlamaları istenir. Akorların ardından adaylardan, kendilerine 
çalınacak ezgileri yine kendi sesleri ile tekrarlamaları ve kendilerine dinletilecek ritim kalıplarını elle vurarak (alkış biçiminde) 
tekrarlamaları istenir. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır.Bu sınavda 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar 
kesin kabul sınavına girmeye hak kazanır.  

b) Kesin kabul sınavında, müzikal işitmenin yanı sıra, sanat dallarının gerektirdiği fiziksel nitelikler de 
değerlendirmeye dâhil edilir. Kesin kayıt sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 (yetmiş) 
puan alan adaylar bu sınavda başarılı olmuş sayılır. 

c) Bu sınavlarda adaylarda çalgı çalma becerisi aranmaz. Ancak çalgı çalmak isteyen aday olursa, kesin kabul sınavı 
sırasında kısa bir dinleti gerçekleştirmesine izin verilir. 

(2) Konservatuvar 6,7 ve 8’inci sınıflara başvuran adaylara uygulanacak özel yetenek sınavı 3 (üç) bölümden oluşur. 
İlk bölümde adayın müzikal işitme yeteneği değerlendirilir. İkinci bölümde solfej-teori bilgisi ve dikte yazma seviyesi ölçülür. 
Üçüncü bölümde adayın, başvurduğu sanat dalına fiziksel nitelik açısından ne kadar yatkın olduğu ve çalgı çalma seviyesi 
değerlendirilir. Aday bu sınavda başvurduğu sanat dalına ilişkin belirlenmiş olan sınav programını çalar. Bu sınava girecek 
adaylar eşlikçilerini kendileri temin etmek zorundadır.100 (yüz) tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 (yetmiş) 
puan alan adaylar bu sınavda başarılı olmuş sayılır.  

Sınav sonuçlarının açıklanması  
MADDE 12-(1) Sınav komisyonu özel yetenek sınav sonuçlarını tespit eder ve başarı listesini adayların puan 

sıralamasına göre sanat dallarını gösterecek biçimde hazırlar. Bu liste Müdürlük tarafından ilan edilir.  
(2) Başarı listesi oluşturulurken, adayların aldıkları puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik 

tanınır.  
(3) Kesin kabul sınavında başarılı olduğu halde kesin kayıt için kontenjana giremeyen adaylar puan sıralamasına 

göre yedek listeye alınır. Açık kalan kontenjanlar, kontenjan açığı doğan sanat dalına uygun bulunan yedek listedeki adayların 
puan sıralamasına göre kesin kayıtları yapılarak doldurulur. 

(4) Konservatuvarda öğrenim hakkı kazanan öğrenciler için sınav komisyonu tarafından belirlenmiş olan sanat 
dallarında değişiklik yapılmaz. 

Kesin kayıt 
MADDE 13-(1) Özel yetenek sınavı sonucunda konservatuvara kabul edilen adayların kesin kayıtları Konservatuvar 

müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmayan adaylar 
haklarını kaybetmiş sayılır.  

Kesin kayıt için gerekli belgeler 
MADDE 14-(1)Kesin kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 
1) Sınav giriş belgesi, 
2) 12 adet 4,5x6 boyutunda fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olacak), 
3) Resmi veya Özel Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu, 
4) Plastik mavi geniş klasör, 
5) 2 adet yarım kapaklı dosya, 
6) 5 adet iadeli taahhütlü pul, 
7) 1 adet öğrenci kayıt zarfı. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Yürürlük  
MADDE 15 -(1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme  
MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 


