
 

 

 

 
 

 

T.C. 
 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

DEVLET KONSERVATUVARI 

MÜZİK BÖLÜMÜ 

 

                                                 GELENEKSEL ÇALGILAR 

                                               LİSANS PROGRAMI 

                                        

                                              2018 

                                                  ÖZEL YETENEK SINAV 

                                                KILAVUZU 

 
 
 
 
 
 

    ŞANLIURFA 



                                                                        Harran Üniversitesi 

                                                                   Devlet Konservatuvarı 

            Müzik Bölümü  

Geleneksel Çalgılar Programı’na  

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için 

“Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. 
 
 

Bu kılavuz; sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların 

duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

 
 

Bütün adayların başvuru işlemleri 

www.harran.edu.tr 

adresinden online olarak yapılacaktır. 
 
 

 
BAŞVURU TARİHİ 

13-17 Ağustos 2018 
 
 
 
 

BAŞVURU YERİ 

www.harran.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. 
 
 
 

SINAV TARİHİ 

05- Eylül 2018 
 
 
 

SINAV YERİ 

HRÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi 

Osmanbey Yerleşkesi 

 
"Geleceğin   Müzik  Eğitimcisi olacak 

sizlere sınavınızda başarılar diliyoruz” 

http://www.harran.edu.tr/
http://www.harran.edu.tr/


 
 
 
 

 

 

Sayın Aday; 
 

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar, online başvuru sisteminden 

edineceğiniz kılavuzda yer almaktadır. Kılavuzu, Özel Yetenek Sınavı, kayıt ve yerleştirme 

işlemlerinizi tamamlanıncaya kadar saklayınız. 

 

2018 özel yetenek sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında sizleri daha 

çok bilgilendirmek ve sınava daha iyi hazırlanabilmeniz için hazırlanan bu kılavuzu 

dikkatlice okuyunuz. 

Geleneksel Çalgılar Programı yetenek sınavı bilgisayardaki isim sırasına göre 

yapılacaktır. Sistem, sırası geçen adaya geri dönmeyi mümkün görmemektedir. Bu nedenle; 

sınav sırası geldiğinde her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde bulunmayan adaylar teknik 

nedenlerle kesinlikle sınavlara alınmayacak ve sınav hakkını kaybedecektir. Mazeretler 

geçerli değildir. 

 

Adaylar; sınav süresince sınava giriş belgesi, sınav kimlik kartı (online sistemden 

alınacaktır) ile birlikte resimli özel kimlik belgelerini de yanlarında taşımak zorundadırlar. Özel 

kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya süresi geçmemiş pasaport) olmayan ve sınav kimlik 

kartlarını kaybeden adaylar sınavlara KESİNLİKLE alınmazlar. Her sınav öncesinde kimlik 

kontrolü yapılacaktır. 

 

Sınava giriş belgeleri sınav bitiminde adaylardan geri alınacaktır. Sınava giriş belgelerini 

iade etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Adayın ön kayıt esnasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt 

sırasında teslim ettiği belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı  kazanmış olsa 

dahi sınavı iptal edilecektir. 
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          HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ 

GELENEKSEL ÇALGILAR LİSANS PROGRAMI GENEL BİLGİLER 

 

    Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik bölümü, YÖK’ün ilgili kararı 

ile 2011 yılında kurulmuştur. 2014 yılında ilk olarak Geleneksel Çalgılar programına 

Bağlama, Ud, Kanun, Ney ve Geleneksel Viyolonsel çalgıları alanında özel yetenekle 

öğrenci alımı yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçte açık olan geleneksel çalgıların yanı 

sıra Ney ve Viyolonsel alanında da alımlar yapılarak Konservatuvarımız önemli bir 

ivme kazanacaktır. 

     Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde bir profesör, bir 

Dr. Öğretim Üyesi, bir Öğretim Görevlisi ve bir Araştırma Görevlisi akademik alanda 

hizmet sunmaktadır. Fiziki açıdan kendine yetecek durumda olan Konservatuvarımız 

öğrencilerin daha iyi yetişmeleri için her yönüyle donanımlı hale gelmektedir. 

Bin yıl önce tarihi Harran Okulundaki müzik ilmi alanında yazılan kitaplar ve yapılan 

faaliyetler dikkate alınırsa Konservatuvarımızın gelenekten geleceğe, yerelden 

evrensele taşıyacağı önemli bir görevinin olduğu anlaşılır. Bunun bilincinde olarak 

öğrencilerimizi hem milli hem de evrensel müzik açısından donanımlı hale getirmek 

başlıca hedefimizdir. Tarihten günümüze bir açık hava konservatuvarı niteliğindeki 

Urfa müzik tarihi, kültürü, dini ve din dışı alandaki repertuarını ilmî bir yaklaşımla 

araştırmak, arşivlemek, korumak ve geleceğe taşımak Konservatuvarımızın 

öncelikleri arasındadır. 

Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünü bitiren 

öğrencilerimiz formasyon almak suretiyle öğretmen olabilecekleri gibi Kültür 

Bakanlığı, TRT, Belediye Konservatuvarı ve özel kuruşlar bünyesindeki korolarda 

görev alabilir, kendi alanlarında kurslar verebilir veya serbest icracı olarak 

çalışabilirler. 

 

 

 

Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR  

                                                                            Konservatuvar Müdürü 
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 KONTENJAN 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Geleneksel Çalgılar Lisans Programına 20 öğrenci kabul 

edilecektir. Kabul edilecek öğrenci sayısı ÖSYM tarafından belirlenmiştir. 

 
BAŞVURU YERİ VE TARİHİ 

Başvurular 13 – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında www.harran.edu.tr sitesinden online 

olarak yapılacaktır. Sınav esnasında, adaylar verilen Sınav Giriş Belgesini ve ikinci bir kimlik 

belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) göstermek zorundadır. Aksi hallerde aday sınava 

alınmayacaktır. 

Adayların online başvuru sisteminde belirtilen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak 

doldurmaları şarttır. Adayların online başvuru sistemindeki bilgilerinin eksik olması durumunda ise 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Adaylar, sınava girerken, "Sınav Giriş Belgesi’ni online olarak yazdıracaktır ve ikinci bir 

kimlik belgesini de (nüfus cüzdanı veya süresi geçmemiş pasaport) göstermek zorundadır. Aksi 

hallerde aday sınava alınmaz. 

SINAV YERİ VE TARİHİ 

Sınav, 05  Eylül 2018 Salı günü Osmanbey Yerleşkesinde Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesindeki Büyük Amfi'de saat 09.00'da başlayacaktır. Aday sayısının fazla olması 

durumunda sınav, bir ya da iki gün uzayabilir. 

 

ADAY KABUL ŞARTLARI 

2018 YKS' ye giren adaylardan; 

 

  20.03.2018 tarih E.12381 sayılı Harran Üniversitesi Senato Kararıyla,2018-YKS'de, puan 
türüne bakılmaksızın (puan türlerinin herhangi birinden) en az 160.000 veya daha fazla puan alan 
T.C. ve KKTC vatandaşları başvurabilir. 

 

15.02.2018 tarih E.11624 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının yazısına istinaden, 

engelli öğrenci kontenjan sayısı 2 olarak belirlenmiştir. 

 
Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “yaygın gelişimsel 

bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, 
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile 

belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YKS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. 

Engelli adayların sınava başvurmaları halinde YKS puanları değerlendirmeye alınmadan, ÖSYS 
kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan ve sadece yetenek sınavı başarı puanlarına göre 

değerlendirme yapılacaktır. 

 

NOT: Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 12.07.2012 tarihli toplantısında; Konservatuvarların lise 

devresi mezunlarının Merkezi Sınava girmeden lisans devresine ilgili üniversite senatosu tarafından 

belirlenen alan sınavlarından başarılı olmaları halinde kabul edilmeleri, 

 

Anılan adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi  (ÖSYS) Yüksek Öğretim 
Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan Devlet Konservatuvarları programlarının 
kontenjanları haricinde değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 

http://www.harran.edu.tr/
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GELENEKSEL ÇALGILAR LİSANS PROGRAMI 

ÖZEL YETENEK SINAVI 
 

Geleneksel Çalgılar Lisans Programı Öğrenci Seçmeleri, iki aşamada, üç farklı sınav ile 
yapılır. Eleme aşamasını geçen adayların üç sınavdan aldıkları puanlar, kılavuzda belirtilen 
oranlara göre hesaplanarak, Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) belirlenir. 

 
1. ELEME: ÇALGI SINAVI 

 
         Çalgı sınavında her bir aday Ud, Kanun, Bağlama, Ney ya da Geleneksel Viyolonsel 

çalgılarından biri ile iki adet eser seslendirecektir. 
 

1. Eser: Geleneksel Çalgılar Lisans Programının birinci sınıfı başlangıç düzeyine uygun olarak 

belirlenen ve ilan edilen “Zorunlu Eser”. 

2. Eser: Adayın kendi hazırladığı bir eser. (Aday bu eserin notasının üç kopyasını sınav sırasında 

jüri başkanına teslim edecektir). 

 
Bu sınavda adayın çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri ölçülür. 

TABLO–1. ÇALGI SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR VE PUANLAR 
 
 

Doğru ve Temiz 
Çalma 

Teknik 
Düzey 

Müziksel 
Yorum 

Eserin Düzeyi TOPLAM 

30 20 25 25 100 

 
Doğru ve Temiz Çalma: Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesi ile eserin 
doğru/koparılmadan seslendirilmesi değerlendirilecektir. 

Teknik Düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği değerlendirilecektir. 

Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalınması 
değerlendirilecektir. 

Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir. 
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Çalgı Sınavından 50 Ve Üzerinde Puan Alan Adaylar İşitme ve Müzik Bilgisi Sınavlarına 

Girmeye Hak Kazanacaklardır. 

   2- İŞİTME SINAVI 

A. Müziksel Yazma (Dikte)Sınavı 

İkinci aşamaya girmeye hak kazanan tüm adaylar belirtilen gün ve saatte Müziksel Yazma 

(Dikte) Sınavına toplu olarak alınacaktır. Bu sınavda adaylardan, piyano ile çalınacak iki cümlelik 

bir ezgiyi ölçü, nota ve süreleriyle yazmaları istenecektir. Yazma için verilecek süreler çalma 

işlemi başlamadan önce adaylara bildirilecektir. Müziksel Yazma Sınavına adaylar kurşun kalem 

ve silgileri kendileri getirecek, mühürlü nota kağıdı sınav salonunda dağıtılacaktır. 

 

B. Müziksel İşitme ve Yineleme Sınavı İki Ses İşitme; 
5 adet iki ses 

Üç Ses İşitme; 
5 adet majör, minör ve makamsal akor 

Ezgi İşitme: 
2 adet 2 cümleden oluşan ezgi. 

Ritim İşitme; 
2 adet 2 ritim cümlesinden oluşan ritim. 

 
C. Müziksel Okuma(Deşifre)Sınavı 

Bu sınavda adaylardan kendilerine verilen bir deşifre parçasını okumaları istenecektir. 

2. TABLO–2. İŞİTME SINAVINDA ÖLÇÜLECEK BOYUTLAR VE ORANLARI  

 

 

 

 

 

 
       MÜZİK BİLGİSİ SINAVI 

Bu sınavda adaylar genel müzik bilgisini ölçen (çalgılar, müzik terimleri, besteciler, müzik 

türleri, yorumcular vb.)çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir testi cevaplayacaklardır. 
 

       DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME 

YKS Puanı: 2018 yılında YKS sınavında adayların YKS-1, YKS-2, YKS-3, YKS-4, YKS-5 

ve YKS-6 puanlarından hangisi yüksek puan adayın YKS puanı olarak işlem görecektir. 
 

Ortaöğretim Başarı Puanı(OBP):ÖSYM tarafından belirlenen üç puan türünden en yükseği. 

 

Çalgı Sınavı Puanı: Jüri üyelerinin bağımsız olarak,Tablo-1'de belirtilen boyutlara göre 

verdiği puanların ortalamasıyla elde edilen sonuçtur. 

 

İşitme Sınavı Puanı: Müziksel Yazma Sınavı, Müziksel İşitme ve Yineleme Sınavı ile 

Müziksel Okuma sınavlarından alınan puanların Tablo-2'deki oranlara göre hesaplanmasından 

elde edilen sonuçtur. 

      Özel Yetenek Sınavı Puanı: Çalgı, İşitme ve Müzik Bilgisi Sınavlarından alınan puanların 

Tablo-3'deki oranlara göre hesaplanmasından elde edilen sonuçtur. 

Yazma İşitme-Yineleme Okuma  

 
TOPLAM (Dikte) 

1 Adet 

İki Ses 
İşitme 5 

Adet 

Üç Ses 
İşitme 
5 Adet 

Ezgi 
İşitme 2 

Adet 

Ritim 
İşitme 
2Adet 

(Deşifre) 1 
Adet 

26 10 10 20 10 24 100 
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Aday Sayısı 

ÖSYP' lerin 
Toplamı 

ÖSYP Puan 

Dağılımının = 

Ortalaması 

Aday Sayısı 

   

Aday Sayısı-1 

ÖYSP Puanı 

Dağılımının 

Standart = 
Sapması 

ÖYSP'lerin 

Toplamının 

Karesi 

ÖSYP'lerin 

Karelerinin 

Toplamı 

ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması 

+ 50 

ÖYSP Standart 

Puanı (ÖYSP -SP) = 10 x 

ÖYSP Puan 

Dağılımının 

Ortalaması 

Adayın 

ÖYSP 

Puanı 

TABLO – 3. Geleneksel Çalgılar Lisans Programı Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) Oranları 
 
 

 
ÇALGI 
SINAVI 

İŞİTME 
SINAVI 

MÜZİK BİLGİSİ 
SINAVI 

 
TOPLAM 

ÖYSP %45 %40 %15 %100 

 
 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanlar 

standart puanlara çevrilecektir. 
 

 
 

 
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP 

Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır. 
 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP - SP) olacaktır. ÖYSP-SP 

dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur. 
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Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme Puanı=YP) aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı için aday 

Güzel Sanatlar Lisesi'nin Müzik Bölümünden geliyorsa) 

YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P)+(0,03xOBP) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı için 

aday Genel Lise'nin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa) 

YP= (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) 

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve 

kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 
2018-ÖSYS Sınavları sonucunda Merkezi Sistemle veya Özel Yetenek Sınavı ile bir 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile 
ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları için 
de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık öğretim 
kontenjansız programlarına 2018-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural 
uygulanmayacaktır. 

 

 
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYITLAR: 
 

1- Altıncı bölümde açıklanan puanlama sistemine göre sıralanan adaylardan ilk 20 kişi 

asıl olarak kayıt hakkı kazanacaktır. Sıralamada ilk 20 kişiyi takip eden 20 kişide yedek 

aday olarak belirlenecektir. 

 
  2- Sınav sonuçları, değerlendirme bittikten sonra, Sınav Komisyonu tarafından HRÜ 

Devlet Konservatuvarı ilan panosunda ve http://www.harran.edu.tr/duyurularinternet 

adresinde ilan edilecektir. 

 
 3- Konservatuvara kesin kayıtlar asıl adaylar için 10 - 12 Eylül 2018,yedek adaylar için 

  13 - 14 Eylül2018 tarihinde 
 

İtirazlar 

Sınav sonuçlarına itirazların (YP puanlarına), sonuçların ilan edildiği günün ertesi günü 

mesai bitimine kadar, sınav komisyonuna yazılı olarak yapılması gerekir. İtiraz eden adayların 

sınav sonuçlarının incelenmesi için 100 TL itiraz ücretini Ziraat Bankası Şanlıurfa Merkez 

Şubesinde IBAN: TR 880001000253453868125001 nolu Harran Üniversitesi SKS Daire 

Başkanlığı  hesabına Müzik  açıklamalı olarak yatırmaları ve  banka dekontunu   yazılı 

http://www.harran.edu.tr/duyurularinternet
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müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan itirazlara ilişkin dilekçeler 

dikkate alınmaz. Yapılan inceleme sonucunda itirazda bulunan aday haklı bulunduğu takdirde 

yatırmış olduğu ücret iade edilir. 

 
Yedek Listelerin Oluşumu ve Kayıt İşlemi 2018-2019 Akademik yılında Üniversitemiz 

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü "Geleneksel Çalgılar Lisans Programı’na, ön kayıt ve özel 

yetenek sınavı sistemi ile kesin kayıt hakkını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylardan 

dolayı kontenjan açığı oluştuğunda, yedek listeden alınacak öğrencilerin aşağıda verilen bilgileri 

dikkate almaları gerekmektedir. 

 

Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 10 -12 Eylül 2018 tarihleri arasında, 

mesai saatleri içinde yapılacaktır. 

 

Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kontenjan açığı kaldığı takdirde, 

yedek listede bulunan tüm adaylar eksik kontenjandan yararlanmak için Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına 13 Eylül 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvuruda 

bulunabilecektir. Yedek listesinde bulunan ve dilekçe ile başvuran adaylar, yedek 

listesindeki başarı sırasına göre boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek ve aynı gün   

saat   17.00'den   sonra   Öğrenci   İşleri Daire Başkanlığınca www.harran.edu.trweb 

sitesi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Yedek listede  olup,  dilekçe ile başvuru 

yapmayan adayların yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınmayacaktır. 

Yedek listeden kazanan öğrencilerin kayıtları ise 13 -14 Eylül 2017 Tarihlerinde 

yapılacaktır. 

 
Asıl listeden kazananlardan yukarıda belirtilen kayıt günlerinde kesin kayıt yaptırmayanlar 

ve yedek listeden kazananlardan dilekçe ile müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilen tarihte müracaat eden yedeklerden puan 

sıralamasına göre kayıt hakkı kazanan yedeklerde kayıt yaptırmazsa kontenjan açığı kalsa bile 

yeni liste ilan edilmeyecektir. 
 

Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak 

gönderilmeyecektir. 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 
 

Kesin kayıtlar, Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Osmanbey Yerleşkesi' nde yapılacaktır. 

 

Kesin kayıt esnasında 

 

1- Adayın 2018 YKS Sonuç Belgesi, 

 
2- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Lise Diplomasının aslı yada yeni tarihli Mezuniyet 

Belgesi'nin aslı.(Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz), 

 
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Resmi onaylı) (Adaylar, fotoğraflı nüfus cüzdanının aslını ve 

fotokopisini birlikte getireceklerdir. Bu belgenin fotokopisi kayıt bürosunda onaylanarak kabul 

edilecektir) 

4- Vesikalık fotoğraf (12 adet, 4.5 cm x 6 cm boyutlarında, adaya ait fotoğraf, son 6 ay içinde, adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır), 

 

http://www.harran.edu.tr/
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5- 1998 ve daha önceki doğumlu erkek adayların bağlı bulunduğu askerlik şubelerine uğrayarak 

askerlikle ilgili kayıtlarında sakınca olmadığına dair belge getirmeleri gerekmektedir, 

 

6- Tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınacak, “Geleneksel Çalgılar Lisans Programındaki eğitimini 

ve icrasını engelleyecek ölçüde bedensel özrü, kalıcı bir ses bozukluğu ve konuşma kusuru yoktur” 

ibaresi yazılı Sağlık Kurulu Raporu adaydan istenecektir. 

 

     Kesin kayıtlar, HRÜ Devlet Konservatuarı müdürlüğüne şahsen müracaat edilerek yapılacaktır. 

Kayıt yaptıran adayların kaydını sildirmesi halinde lise diploması ve fotoğraf dışındaki evrakları 

iade edilmeyecektir. 
 

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 
   Sınav, Müdür veya görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı sorumluluğunda Müzik Bölümü 

Başkanı'nın teklifi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulan jüri üyelerinden 

oluşan komisyon tarafından yapılır. 

   Sınavın uygulaması süresince kamera bulundurulacak ve sınav uygulamaları kayıt altına 

alınacaktır. 

   Sınav jürisinin, sınav kurallarını ve değerlendirme esaslarını değiştirme hakkı açıklama yapmak 

koşulu ile saklıdır. 

   Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye ve gerekli olduğu durumlarda programda 

değişiklik yapmaya Harran Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu yetkilidir. 

   Sınavda başarılı olmanız her şeyden önce bu sınav kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla 

mümkündür. 

 
 
İLETİŞİM 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

Devlet Konservatuvarı 

Osmanbey Yerleşkesi 63190 Şanlıurfa 

Tel. (0414) 318 1475-1473 
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