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E,ge Üniversitesi Devlet

Türk Musikisi Konservatuvarı 2022-2oz: ıgitim-Öğretim

yılı

için Özel yetenek Sınavı,na

baŞvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, başluru tarihleri ve Özel Yetenek Sınavı tarihlerine ilişkin
detayIar görüşüldü.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonunda;

öN

l,
2,

xayıııaR

Sınav alanlarına adaY haricinde kimse alınmayacak olup, başvuru belgesi, T.C. kimlik belgesi olmayan aday
sınava
alınmayacakıır.

Özel Yetenek Sınavları ön kaYıt baŞvuruları l5-19 Ağusto s 2022 tarihleri arasında https://konservatuvar.ege.edu.tr
web adresinde YaYlnlanacak olan fonnun doldurulması ve T.C. ZiraatBankası Ege Tıp
şubesi (IBAN No: TR 05
000l 00l 'l 4607 2168 9350 33) Döner Sennaye hesabına KDV dahil l 00.00 TL. kıı,tasiye bedeli oIarak yatırılması

ile

gerÇekleŞtirilecektir. BaŞvurusunda eksik belge

ya da yanlış beyan bulunan adayın başvurusu

geçersiz

say ı |acakt ır.

3,

Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvar|arın

lise devresi mezunları merkezi sınava girıneden özel yetenek sınavı

Sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar
çerçevesinde
yerIeştiri leceklerd ir.

4,

Engelli adaYlardan (bedenselengeIli, göıme engelli, işitme engetli, MR (mentalretardasyon) ile "yaygın gelişimseI
bozukluklar" (otizm sPektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozuklukIar,
slnıflanaınaYan gruPta Yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) hesaplanmış

TYT puanı olanlar durumlarını ilgili

Yükseköğretim kurumuna "engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla, öğretıı-ıenlik programları hariç
o|nıak üzere özel Yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puaırları, sınavın yapıldığı yıl
dAhil 2 yıl süreyle

geÇerli oluP 202

l-YKS'de l00 ve üzeri

puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS'de özel yetenek sınavı
baŞvurularında kullanabilecektir. Yukarıda beliıtilen engeli olan adayların, durumlarını ,,engelli
sağIık kurulu
raPoru" ile belgelemeleri kaYdıYla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları
ha1inde TyT
Puanlarl değerlendirmeYe katılınadan (Kılavuzda yer alan fornıül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir
Yetenek Slnav Sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır. Bakınız: 2022

Yükseköğretim Kurumları Sııravı (YKS) Klavuzu - 6. Özel Yetenek ile Seçme yöntemi.
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Devlet Konservatuvarlarının lise devresinden mezun olanlar ile engellerini belgeleyen engelli adaylar dışında kalan
adayların, Türk Müziği, Ses Eğitimi, Türk Halk Oyunları ve Çalgı Yapınrı ve Onarımı Bölümleri'ne başvuruda
bulunabilme]eri için 2022 yılı TYT sınavından en az

6.

"l50"

puan almış olınaları gerekmektedir.

202l-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna ginneden 2022 yılında sadece "Özel

Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlaru-ıa başvuımak isteyenlerin

için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları
Bakınız: 2022 Yiikseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Klavuzu - 6. Özel Yetenek ile Seçme

Dönüştürülınüş Puanlarının hesaplanabilıı-ıesi
gerekınektedir.

Yöntemi.

öznı yBrENpx sıNavı-anı
Özel Yetenek Sınavları tüm bölümler için iki aşamalı ve adayların şahsen katılımları ile yüz

yuze

gerçek leştiri lecektir.

Sınavların kriterleri (https://konservatuvar.ege.edu.tr) web sayfasında ilan edilmiştir.

I. Aşaına Sınavları 22 Ağustos 2022 (Pazaıtesi) tarihinde saat 09.00'da başlayacak olup, adaylar ilgili web
sayfasında ilan edilecek sınav listelerine göre belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır, l. Aşama
Sınavının tamamlanmasının ardından lI. Aşama tarihleri ilgili rveb sayfasında ilAn edilecektir.

KESİN KAYITLAR
Özel Yetenek Sınavı sonucundakesin kayıtyaptırmayahakkazanan

asıl adayların kesin kayıtları l2-13 Eyftl 2022

tarihlerinde, yedek adayların kesin kayıtları l6 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Konservatuvarımız Özel Yetenek Sınav takviminin, başvuru usulünün ve kesin kayıt tarihlerinin yukarıda beliıtildigi
şekilde kabulüne ve gereği içiıı Rektörltik Makamı arzına oybirliği ile karar verilmiştir.
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