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Devlet Türk Müsikisi konservatuvarı
yönetim kurulu kararı

başvuru 1,apacak adaylarda aranan şaıllar, başvuru tarihleri rc Özel Yctenek Sınavı tarihlerine ilişkin detaylar görüşüldü.

Yapı lan inceleme ve değerlend irn-ıe ler sonuı-ıda:

öN xnyıııaR
l, Sıı-ıav alanlarına ada1 lıaricinde kiınse alınnıavacak olup. başvuru belgesi. T.C. kimlik belgesi ve HES kodu olmayan

ada1, sınava al ınınay,acaktır.

2. Özel Yetenek Sınavları ön kayıt başvuruları; 03-13 Ağustos 202 l tarih]eri arasında https;//konservatuvar.ege.edı"ı.tr

web adresinde yayınlanacak olan fbrmun doldurulması ile gerçekleştirilecektir. Başvurusunda eksik belge ya da

yanlış beyan bu]unan adayın başvurusu geçersiz say,ılacaktır.

3. Devlet Konservatuvarlarının lise devresinden mezun olan adaylar merkezi sınava girmeden başvuru

yapabi lecekIerd ir.

4. Engelli adaylardan (bedensel engelli. görme engelli. işitnıe engelli, MR (mental retardasyon) ile "yaygın gelişim

bozukluklar" (otizn-ı spektrunı bozuklukları (OSB). asperger seı-ıdron-ıu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,

sınıf-lanaıııavan grupta yer alan ),aygın gelişinısel bozukluklar) TYT puanı yüz "l00" ve üzerinde oIanlar,

dı_ıruıı-ılarını "Engelti Stığlık Kııı,ulıı Rupıırıı" ile belgeleııeleri kaydı1 |a Özel Yetenek Sınavı'na kabul edilir. Söz

koı-ııısu adayların ııerkezi sıı,ıavdan aldıkları puanlar sınavın 1,apıldığı y,ıldahil iki (2) yıl süre ile geçerlidir.

Bakınız: 202 l Yükseköğretim Kurumları Sınar,ı (YKS) Klavuzu - 6. Özel Yetenek ile Seçme Yöntemi.

5 Deı, let Konservatuvarlarıı-ıın lise deı,resinden ı-ı-ıezı.ın olanlar ilc engellerirıi belgeleyen engellı adaylar dışında kalan

adayların; Ttirk Müziği. Ses Eğitimi, Türk Halk Oyunları ve Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümlerine başvuruda

bulunabilı-ı-ıeIeri için 202 l 1,ılı TYT sınavından en az,'l50" puan almış olmaları gerekmektedir.

6. 2020-TYT puanı "200" ve üzeri olan adaylardan202l-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 202 l yılında sadece

"Özel Yetenek Sınavı" soıruçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin

"Döniiştürülıniiş Puuıılurıııııı" hesaplanabilnıesi için başvuru süresi içinde 202 l-YKS başvurularını yapmaları

gerekn-ıektedir. Bakınız: 202l Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kiavuzu - 6. Özel Yetenek ile SeÇme

Yönteıni.
^7 Sınavlarınıız Sağlık Bakanlığı'nın Covid-l9 Cenelgesi'nde ifade ettiği kurallara uygun gerçekleştirilecektir.

Aday,larııı beliı-tilen genelgeı,e ı.ıygun hareket etüneleri _ıaerekı-ı,ıektedir. Bakınız: Covid-l9 Saigın Yönetimi ve

Çalışına Rehberi 65. ı,e 66. Madde.
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Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı
01.07 .202I 25 l
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