
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

2020–2021 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI  

LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1. 

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı ve 

Müzik Teorileri Anabilim Dalı’nda lisans öğrenimi görmek üzere; aşağıdaki tabloda belirtilen 

kontenjan ve şartlara göre 2020–2021 Eğitim–Öğretim yılı için öğrenci alınacaktır. 

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Başvuru Tarihleri Sınav Tarihleri 

Müzikoloji ABD 

Müzik Teorileri ABD 
17-21 Ağustos 2020 25-26-27 Ağustos 2020 

Öğrenci Kontenjanı 

 T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu Engelli Öğrenci* 

Müzikoloji Anabilim Dalı 9 2 1 

Müzik Teorileri Anabilim Dalı 18 2 2 

 

*Engelli adaylar için ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda bu kontenjan, kontenjan ilan 

edilen ilgili lisans programında engeli olmayan adaylar için kullanılacaktır. 

Tanımlar 

Madde 2.  

Bu yönergede geçen, 

• Sınav: Trabzon Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Müzikoloji Anabilim 

Dalı ve Müzik Teorileri Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavlarını ifade eder. 

Sınava Başvuru Koşulları 

Madde 3. 

A) Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Vatandaşı Adaylar için: 

• Lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak veya kesin kayıt tarihi itibariyle mezun 

durumda olacağını belgelemek. 

• 2020 yılı TYT’nden en az 150 puan (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham 

puan) almış olmak. Adayların 2019-TYT’den en az 200 veya 2020-TYT’den en az 150 

ve üzeri puan almaları gerekir. 2019-TYT puanı ile başvuru yapacak adayların başarı 

sırasının belirlenmesinde “dönüştürülmüş puanlar” kullanılacaktır.  

• Başvuru esnasında 2019-TYT puanını kullanacak olan adayların 2020-YKS’ye 

başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu nedenle, bu adayların başvuru esnasında 



2019-YKS sınav sonucu ile birlikte 2020-YKS giriş belgesini de sisteme yüklemesi 

gerekmektedir.  

• Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental 

Retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları 

(OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, 

sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT’nden en az 100 (Orta 

Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan almış olmak. 

 

B) Yabancı Uyruklu Adaylar için  

• Yabancı Uyruklu Adaylar öncelikli olarak Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığınca ilan edilmiş şartları sağlamalıdır. Bu şartlar sağlanarak kabul edilen 

adaylar, Konservatuarın herhangi bir bölümüne girebilmek için ayrıca Konservatuvar 

tarafından gerçekleştirilen yetenek sınavlarının tüm aşamalarını geçmek zorundadır. 

Bu kılavuzda yer alan tüm puanlama ve sınav kriterleri Yabancı Uyruklu Adaylar için 

de geçerlidir.  

Madde 4 

Başvuru için gerekli belgeler: 

a) 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç Belgesi (Temel Yeterlik Testi-TYT 

puanını içeren belge). 2019 TYT puanı ile özel yetenek sınavına başvuracak adaylar, 

2019-YKS sınav sonucu ile birlikte 2020-YKS aday başvuru formu ya da sınav giriş 

belgesini de sisteme yüklemelidirler. 

b) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının arkalı önlü aslı veya onaylı 

fotokopisi 

c) Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin aslı veya onaylı 

fotokopisi (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet 

için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri 

takdirde başvuruda bulunabilirler.) 

d) 4.5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf 

(Fotoğraf başvuran adayı açık şekilde tanımlayacak; tüm yüz, alın ve iki kulağı 

gösterir biçimde ve kameraya direk bakarmış gibi çekilmiş olmalıdır)   

e) Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınan “Engelli Sağlık 

Kurulu Raporu” 

f) Yabancı Uyruklu adayların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilmiş şartlara 

göre Trabzon Üniversitesi programlarında öğrenim görmek üzere yaptıkları 

başvurularda verdikleri bilgi ve belgeler kullanılacaktır. 

 

Madde 5. 

Özel Yetenek Sınavı başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi 

resmi internet sayfası üzerinden (trabzon.edu.tr) açılan başvuru sistemi üzerinden 

yapılacaktır.  

TC vatandaşları, başvurularını http://ogrenci.trabzon.edu.tr/OzelYetenek linkinden 

yapabilirler.  

http://www.trabzon.edu.tr/
http://ogrenci.trabzon.edu.tr/OzelYetenek


KKTC ve Yabancı Uyruklu öğrenciler ise https://forms.gle/SnZRY7bTHdKnkEcC7 adresi 

üzerinden bilgilerini girerek evraklarını sisteme yükleyeceklerdir. İlgili adrese girebilmek için 

öncesinde “gmail” üzerinden bir mail adresi edinmeleri gerekmektedir.  

Başvuru sistemini kullanabilmek için adaylar TC Kimlik numaralarını veya e-posta 

adreslerini kullanarak sisteme kayıt olmak zorundadırlar.  

Adayların ilan edilen süre dışında, şahsen veya posta ile başvuru kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı’nın özel yetenek sınavı ile öğrenci alacağı programlara başvuru yapmak 

isteyen adayların Madde 4’de belirtilen belgeleri hazırlamaları ve Üniversitenin resmi internet 

sayfasında yer alan başvuru sisteminde açılacak “istenen belgeler” kısmına bu belgelerin 

aslının veya onaylı fotokopilerinin taranmış dosyalarını yüklemeleri gerekmektedir. Burada 

belirtilen özelliklerde belge sağlayamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.  

Adaylar online başvuru formunu doldurup belirtilen gerekli belgeleri sisteme yükledikleri 

taktirde her iki anabilim dalının giriş sınavı (Müzikoloji ve Müzik Teorileri) için başvuru yapmış 

olacaklardır. Adaylar burada Müzikoloji Bölümü altında yer alan Müzikoloji ve Müzik Teorisi 

programları arasından seçim yapmalıdırlar. 2 program arasından 1. ve 2. olarak iki tercih 

haklarını da kullanabilirler.  

Madde 6. 

Sisteme yüklenen başvuru evraklarındaki eksik veya hatalı bilgilerden ve işlemlerin 

takibinden adayın kendisi sorumludur. Eksik veya yanlış belgeler/bilgiler ile başvuru yapan 

adayların başvurusu geçersiz sayılacak ve bu adaylar aday sınava çağırılmayacaktır. 

İnternet üzerinden önkaydını (başvurusunu) yapan adaylara sistem tarafından 2020 yılına ait 

Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi oluşturulacaktır. Adayların sınava gelirken Özel Yetenek 

Sınavı Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanlarını da yanlarında bulundurmaları 

zorunludur. 

Madde 7. 

Sınavın Yürütülmesi 

Sınavların yürütülmesi esası YÖK’ün 08.07.2020 tarihli 75850160-19 9-E.43112 sayılı 

kararı doğrultusunda, bu yıla mahsus olmak üzere (yeni Korona Virüs tedbirleri gereğince) 

sınavlara giriş çıkışların kontrol altında tutulması ilkelerine uygun olarak yapılacaktır.  

Müzikoloji ve Müzik Teorisi programları için ilan edilecek sınava giriş, gün, saat ve sıralarına 

dikkat edilecek, günü veya saati gelmemiş öğrenciler kampüse alınmayacaktır.  

COVID-19 tanısı olan ve/veya karantinada olan adayların, Devlet Konservatuvarı 

Müdürlüğü’ne bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır. COVID-19 tanısı olan ve/veya 

karantinada olan adaylar ÖSYM'nin belirlediği koşullar ve önlemler altında sınava 

alınacaktır. 

Kampüs girişinde öğrencilerin ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldıktan sonra, yanında bir 

yakını olmaksızın girişleri sağlanacaktır. Engelli öğrenci adaylarının sadece bir yakınının 

adayla birlikte kampüse girişine izin verilecektir.  

Kampüs girişi ve sınav salonu girişlerinde tedbir kurallarına (maske, mesafe, hijyen) dikkatle 

uyulması gereklidir. Bu noktada gerekli dezenfektasyon maddesi kurum tarafından 

karşılanacaktır.  

https://forms.gle/SnZRY7bTHdKnkEcC7


Sınavlar sosyal mesafe kuralı gözetilerek yüz yüze yapılacaktır. 

Sınav takvimi ve sınav koşulları, gelişebilecek pandemi sürecine bağlı olarak Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK), Türkiye Cumhuriyeti Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve/veya 

Trabzon Üniversitesi tarafından alınan kararlara göre değişebilir.  

Adaylar Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen bütün hususları kabul etmiş sayılır. 

 
Madde 8. 

Müzikoloji Lisans Programı Müzikoloji Programı ve Müzik Teorileri Programı Özel Yetenek 

Sınavı 25-26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Her bir aday için sınav tarihi, yeri ve 

saati 24 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.00’ye kadar Devlet Konservatuvarı internet 

sayfasında listeler halinde ilan edilecektir. Listeler ve bilgiler ile ilgili itirazlar 24 Ağustos 2020 

saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir.  

Sınava girecek bütün adaylar, sınav salonuna randevu sistemi ile alınacaklardır. Randevu 

gün ve saatleri Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın internet sayfasında 

yayınlanacaktır. Adaylar, sınava girmek üzere kendileri için belirlenen gün ve saatte Trabzon 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda hazır bulunacaklardır. Adayların sınava Özel 

Yetenek Sınavı Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı (yabancı uyruklular 

için Pasaport) ile gelmeleri gerekmektedir. Bu belgeleri yanında bulundurmayan adaylar 

sınava kabul edilmeyecektir. 

 

Sınav Kriterleri ve Sınavın Uygulanması 

Madde 9. 

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Sınavı 2020 

yılı Pandemi tedbirleri alınması nedeniyle sadece bu döneme mahsus olmak üzere tek 

aşamada yapılacaktır ve Müzikoloji Anabilim Dalı ve Müzik Teorileri Anabilim Dalı için ortak 

sınav uygulanır. Bu tek aşamalı sınav 3 bölümden oluşur; Müziksel İşitme ve Algılama, 

Vokal Performans ve Mülakat. 

Sınavın İçeriği 

Madde 10. 

Adaylara ilk olarak piyanoda çalınacak dört adet 2 ses, dört adet 3 ses ve iki adet 4 ses 

duyumu sorulur. Adaydan bir adet melodi tekrarı yapması istenir. 1 adet ritim tekrarı adayın 

ritim algısı ve hafızası ölçülür. Vokal performansta adayın müzikal sunum ve yorum özellikleri 

değerlendirilir. Adaylar ile sözlü ifade gücünün ölçülmesi için mülakat yapılır. 

Sınavın Değerlendirilmesi  

Madde 11. 

Özel Yetenek Sınavı Değerlendirilmesi, 2020 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

(ÖSYS) Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu gereği, Trabzon Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre; Trabzon Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Müdürlüğünce görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve 

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünce yürütülür. 

 



Madde 12. 

Müzikoloji ve Müzik Teorileri Anabilim Dalı için uygulanan ortak sınavın değerlendirme 

tablosu aşağıda belirtilmiştir.  

Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Sınavı  

1 2 ses (4 adet), 3 ses (4 adet), 4 ses (2 adet) 4x10 = 40 puan 

2. Melodi tekrarı (1 adet) 10x1 = 10 puan 

3. Ritim tekrarı (1 adet)  10x1 = 10 puan 

4. Vokal Performans (1 adet) 20 puan 

5. Mülakat (1 adet) 20 puan 

Toplam 100 puan 

 

Madde 13.  

Giriş yetenek sınavlarından 55 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılırlar. 55 puanın 

altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek elenirler. 

Madde 14.  

Yetenek sınavından 55 puan ve üzeri alan adayların 2020 - ÖSYS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda verilen formüle göre Özel Yetenek Sınavı 

Puanları (ÖYSP) hesaplanır. Her bir adayın ÖYSP Standart puanı (ÖYSP-SP), Ağırlıklı 

Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), 2019 TYT Puanı (TYT-P) göz önünde bulundurularak; 

2020 - ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu uyarınca Özel 

Yetenek Sınav Kılavuzu'nda belirtilen şekilde adayın Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. Bu 

hesaplama sonucunda en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır. Adayların 

YP puanlarının eşit olması halinde; eşit puanlı adayların kendi aralarında sıralaması  TYT 

puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan TYT puanları da eşit 

olanların kendi aralarında AOBP puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı 

adaylardan TYT puanları ve AOBP puanlarının her ikisinin de eşit olması halinde alandan 

gelenin öncelikli olarak sıralamaya dahil edilmesi yoluyla ilan edilen kontenjan sayısı kadar 

“asıl” aday ve sınav sonundaki baraj puanı olan 55 puanı geçen diğer adaylar da YP puanı 

sıralamasına göre “yedek aday” olarak belirlenip Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

Müdürlüğünce ilan edilir ve aday listeleri Rektörlük makamına arz edilir. 

(Yerleştirme ve sıralama işlemi Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 17.05.2012 tarihli genel 

kurul toplantısını takiben, 27.06.2012 tarihli yazısı uyarınca 2547 sayılı kanunun 45g 

maddesine göre Yükseköğretim Kurulu usul ve esaslarına göre yapılacaktır.) 

 

Kesin Kayıt İşlemleri  

Madde 15. 

Kesin kayıt işlemleri 2020 - ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzu’nda belirlenen esaslara göre, ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihler arasında 



ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’nda yapılır. 

Madde 16. 

Asil listeden kazanan adaylar ilan edilecek tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları 

takdirde kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar, kesin 

kayıt tarihinin sona ermesini takip eden ilk iş gününde Trabzon Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı'nın internet sayfasında (http://konservatuvar.trabzon.edu.tr/) yedek kayıt 

tarihleri ve kayıt için yapılması gereken işlemlerin yer aldığı bilgilerle birlikte ilan edilir. 

http://konservatuvar.trabzon.edu.tr/

