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VİZYON 

 
Müzik ve Sahne Sanatları alanında öncü; sanatsal üretim, eğitim ve 

araştırma alanlarında üretken, dünya çapında bir konservatuvar olmak. 

 

MİSYON 

 
Kendi toplumsal dinamiklerini tanıyan, Anadolu’ya özgü yerel kültür 

değerlerini temel alan, evrensel değerlerden haberdar, yeniliklere açık, 

dijital teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen 

 

Müzik ve Sahne Sanatları alanında özgün ve yeni projeler üretebilen, 

 

disiplinler arası çalışabilen, gözlemleyebilen, problem 

çözücü, buluş ve tasarı sahibi, sanatçı ve araştırmacılar 

yetiştirmektir. 



 

 

 

 

 

KONSERVATUVAR LİSANS PROGRAMLARI: 
 

 

 
 

 

♦ Müzik Bölümü 
 

 

 

 

 

♦ Müzik Teknolojileri Bölümü 
 

 

 

 

 

♦ Sahne Sanatları Bölümü 



BAŞVURU 

Özel Yetenek Ek Kontenjan Sınavı başvuruları 27-28-29 Eyül 2022 tarihinde, Konservatuvar 

resmi internet sayfasından online olarak yapılacaktır. https://bau.edu.tr/akademik/12550-

konservatuvar 

 

 
 

MÜZİK BÖLÜMÜ HİBRİT YETENEK SINAVI 

Başvuru Tarihleri: 27-28-29 Eylül 2022 tarihleri arasında, BAU Konservatuvar resmi 

internet sayfası üzerinden (https://aday.bau.edu.tr/ozelyetenek) adresine online olarak 

yapılacaktır. Adayların başvuru ekranında yer alan alana yükleyecekleri, bugüne kadar 

yapmış oldukları çalışmaları, hedefleri ve almış oldukları eğitimleri ve müzik bölümünde 

hangi uzmanlık alanında eğitim almak istediklerini anlatan bir niyet mektubu yazmaları 

gerekmektedir. 

 

Müzik Bölümü, aşağıda yer alan alt modüllerde öğrenci kabul edecektir: 
 

• Ses Eğitimi 

 Türk Müziği Ses Eğitimi (THM/TSM) 

 Opera Şarkıcılığı 

 Caz Vokal 

 Popüler Müzik Şarkıcılığı 
 

• Çalgı Performans 

 Caz 

 Türk Müziği (THM/TSM) 

 Klasik Batı Müziği 

 

• Kompozisyon 

 
 

Not: Müzik Bölümü’ne başvuran adayların hangi tarih ve saatlerde online veya yüz yüze 

sınava girecekleri bilgisi, başvuruların ardından Konservatuvar Müdürlüğü tarafından 

https://bau.edu.tr/akademik/12550-konservatuvar adresinde yazılı olarak ilan edilir. Adaylar 

ilan edilen tarih ve saatte sınava girmekle yükümlüdürler. Ancak mazereti olan adayların,  

mazeretlerini belirten dilekçelerini sınav tarihinden en geç 1 (bir) iş günü önce ilgili 

Konservatuvar Müdürlüğü’ne (info@cons.bau.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir. Mazeret 

belirtenler sınavın en sonunda sınava girerler. Sınava en son aday girdiğinde sınav biter. 

https://bau.edu.tr/akademik/12550-konservatuvar
https://bau.edu.tr/akademik/12550-konservatuvar


YETENEK SINAVI VE DEĞERLENDİRME AŞAMASI: 

 

Müzikal İşitme (40 Puan) 

Adaylara piyanodan verilip sesiyle tekrar etmesini istemek suretiyle 5 Adet tek ses (5*2=10 

puan), 5 adet çift ses (5*2=10 puan) ve 4 Adet üç ses (4*2=8 puan) işitme soruları ile 1 adet 

ezgi (6 Puan) ve yine jüri tarafından çalınacak 1 adet ritmik cümlenin (6 puan) tekrar edilmesi 

beklenir. Uygulamanın örneği bu çalışmayı ilk defa yapan adaylar için sınav esnasında jüri 

tarafından adaya tarif edilir. 

 

Alan Bilgisi (15 Puan) 

Adaya sınava başvurduğu alan ile ilgili temel müzik bilgisi (aralıklar, üç sesli akorlar ve 

tonalite bilgisine yönelik sözlü sorular) müzik tarihine ait temel konuları içeren sorular ve 

yine alanına ilgi ve yakınlığını anlamak üzere temel bazı sorular yöneltilir. 

 

Performans Değerlendirme (30 Puan) 

 

 Çalgı performans veya Ses Eğitimi alanına başvuran adayın sınav esnasında 

sergileyeceği sınav için hazırladığı, seviyesini en iyi şekilde yansıttığını 

düşündüğü, yine kendi belirdiği tür ve formdaki bir eserin canlı performansı,  

teknik yeterlilik, yorumculuk ve icra kabiliyeti gibi unsurlar göz önünde 

bulundurularak değerlendirilir. 

 
 

 Kompozisyon alanına başvuran adaylarından ise jüriye sunacakları kendilerine 

ait olan minumum 2 adet çalışmalarını sınava çıktı olarak veya USB ile 

getirmeleri ve bu çalışmalar hakkında bir sözlü sunum yapmaları beklenir. 

Jüriye sundukları eserdeki teknik seviyeye göre yine adayın alana yatkınlığı ve 

çalışma geçmişini anlamaya yönelik orkestrasyon ve armoni bilgisine dair 

sorular yöneltilir. Kompozisyon alanında da sınava online katılacak olan 

adaylar projesini online platformda sunum şeklinde jüriyle paylaşabilir. 

 

Genel Kültür/Sözlü İfade Değerlendirmesi (15 PUAN) 

Adayın başvurduğu alana yatkınlığını tespit etmek amacıyla alanıyla ilgili temel genel kültür 

soruları yöneltilip adayın sözlü sunum yeteneği de bu değerlendirmeye dahil edilir. 

 

Müzik Bölümü Özel Yetenek Değerlendirme Ölçeği: 

 

Yetenek Puanı olarak toplam 40 puan ve altında alan öğrenciler “başarısız” olarak 

değerlendirilecektir. 

 

Müzikal 

İşitme 

Alan 

Bilgisi 

Performans/Proje 

Değerlendirme 

Genel Kültür/Sözlü İfade 

Değerlendirmesi 

 

TOPLAM 

40 15 30 15 100 
 

 

*Özel yetenek yerleştirme puanının ( ÖYYP) hesaplanması: Adayların Özel Yetenek Sınavından almış oldukları puan (ÖYSP), ÖSYM 

2022 sınav kılavuzunda belirtilen, “özel yetenek ile öğrenci alan programların usul ve esasları” bölümünde belirtilen formül ile 

hesaplanacaktır. Özel Yetenek Değerlendirme Ölçeği ’ne göre hesaplanan puanınız ÖYYP puanı hesaplanırken kullanılacak ve sırala manız 

ÖYYP’ ye göre belirlenecektir. 



MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ HİBRİT YETENEK SINAVI 

Başvuru Tarihleri: 27-28-29 Eylül 2022 tarihleri arasında, Konservatuvarımız resmi 

internet sayfasından (https://panda.bau.edu.tr/ogrenciler/ozelyetenek/) online olarak 

yapılacaktır. Adayların başvuru ekranında yer alan alana yükleyecekleri, bugüne kadar 

yapmış oldukları çalışmalarını, hedeflerini ve almış oldukları eğitimleri anlatan bir niyet 

mektubu yazmaları gerekmektedir. 

 

Müzikal İşitme (40 Puan) 

Adaylara piyanodan verilip sesiyle tekrar etmesini istemek suretiyle 5 Adet tek ses (5*2=10 

puan), 5 adet çift ses (5*2=10 puan) ve 4 Adet üç ses (4*2=8 puan) işitme soruları ile 1 adet 

ezgi (6 Puan) ve yine jüri tarafından çalınacak 1 adet ritmik cümlenin (6 puan) tekrar edilmesi 

beklenir. Uygulamanın örneği bu çalışmayı ilk defa yapan adaylar için sınav esnasında jüri 

tarafından adaya tarif edilir. 

 

Alan Bilgisi (15 Puan) 
Adaya sınava başvurduğu alan ile ilgili temel müzik teknolojisi bilgisine ait temel konuları 

içeren sorular ve yine alanına ilgi ve yakınlığını anlamak üzere temel bazı sorular yöneltilir. 

 

Proje Değerlendirme (45 Puan) 

 

Müzik Teknolojisi alanına başvuran adaylarından bugüne kadar yaptıkları projeleri sunmaları 

ve sunacakları proje hakkında jürinin yönelteceği soruları cevaplamaları beklenir. 

Portfolyoda en az iki kayıt projesi bulunmalı ve proje detaylarının açıklandığı kısa bir 

video da eklenmelidir. Ses dosyalronın minimum 44.100 Hz ve 16 bit çözünürlüğünde 

olmalıdır. 

 

Müzik Teknolojisi alanına başvuranlar, ses ve video dosyalarını USB bellek ile sınav 

jürisine teslim etmelidir. Sınava online katılacak olan adaylar projesini online 

platformda sunum şeklinde jüriyle paylaşabilir. 

 
 

Müzik Teknolojisi Bölümü Özel Yetenek Değerlendirme Ölçeği: 

 

 

Müzikal İşitme 

 

Alan Bilgisi 
Performans/Proje 

Değerlendirme 

 

TOPLAM 

40 15 45 100 
 

 

 

*Özel yetenek yerleştirme puanının (ÖYYP) hesaplanması: Adayların Özel Yetenek Sınavından almış oldukları puan (ÖYSP), ÖSYM 

2022 sınav kılavuzunda belirtilen, “özel yetenek ile öğrenci alan programların usul ve esasları” bölümünde belirtilen formül ile 

hesaplanacaktır. Özel Yetenek Değerlendirme Ölçeği ’ne göre hesaplanan puanınız ÖYYP puanı hesaplanırken kullanılacak ve sıralamanız 

ÖYYP’ ye göre belirlenecektir. 



SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ HİBRİT YETENEK SINAVI 

 
Başvuru Tarihleri: 27-28-29 Eylül 2022 tarihinde, Konservatuvarımız resmi internet 

sayfasından (https://panda.bau.edu.tr/ogrenciler/ozelyetenek/) online olarak yapılacaktır. 

Adayların başvuru ekranında yer alan alana yükleyecekleri, bugüne kadar yapmış oldukları 

çalışmalarını, hedeflerini ve almış oldukları eğitimleri anlatan bir niyet mektubu yazmaları 

gerekmektedir. 

 
 

Not: Sahne Sanatları Bölümü’ne başvuran adayların hangi tarih ve saatlerde ONLINE veya 

YÜZ YÜZE sınava girecekleri bilgisi, başvuru kayıtlarının ardından Konservatuvar 

Müdürlüğü tarafından https://bau.edu.tr/akademik/12550-konservatuvar adresinde yazılı 

olarak ilan edilir. Adaylar ilan edilen tarih ve saatte sınava girmekle yükümlüdürler. Ancak 

mazereti olan adayların, mazeretlerini belirten dilekçelerini sınav tarihinden en geç 1 (bir)  

işgünü önce ilgili Konservatuar Müdürlüğü’ne (info@cons.bau.edu.tr) iletmeleri 

gerekmektedir. Mazeret belirtenler sınavın en sonunda sınava girerler. Sınava en son aday 

girdiğinde sınav biter. 

 

Yetenek Sınavı ve Değerlendirme Aşaması: 

 

Adaylar hibrit sistem gereği; tercihen yetenek sınavına online veya yüz yüze olarak 

katılabilecektir. 

 
 

1. Adayın kendi seçip hazırladığı, bir DRAM ve bir KOMEDİ olmak üzere, 

iki tiradı baştan sona kesintisiz bir şekilde oynaması gerekmektedir. 

 

2. Aday kendi belirlediği ve önceden çalışmış olduğu bir şarkıyı (enstrüman 

olmadan doğal sesiyle) (max 2 dakika) olarak hazırlamalıdır. 

 

3. Aday kendi belirlediği ve önceden çalışmış olduğu bir dansı (en fazla 2 

dakika) hazırlamalıdır. 

 
 

Değerlendirme Aşaması: 

Bu aşamada adaya sahne sanatları ile ilgili genel kültür (tiyatro tarihi, müzikal tiyatro, 

oyunculuk vs.) soruları sorulacak ve adayı daha iyi tanımak için bireysel hedef ve projeleriyle 

ilgili içeren öğrencinin tercihine göre online veya yüz yüze sözlü mülakat yapılacaktır. Jüri 

ihtiyaca bağlı online veya yüz yüze görüşme esnasında adaylara anlık yaratıcılık çalışmaları 

da yaptırabilir. Toplam 40 puan ve altında alan öğrenciler “başarısız” olarak 

değerlendirilecektir. 

 
Not: Online sınava katılacak olan adaylardan bütün uygulamaları online platformda 

gerçekleştirmesi beklenir. 

https://bau.edu.tr/akademik/12550-konservatuvar


Sahne Sanatları Bölümü Özel Yetenek Değerlendirme Ölçeği: 

 

 

Tiratlar 

 

Dans 
Müzikal Yatkınlık ve 

İşitme 

Genel Kültür/Sözlü İfade 

Değerlendirmesi 

 

TOPLAM 

50 15 15 20 100 

 

Özel yetenek yerleştirme puanının ( ÖYYP) hesaplanması: Adayların Özel Yetenek 

Sınavından almış oldukları puan (ÖYSP), ÖSYM 2022 sınav kılavuzunda belirtilen, “özel 

yetenek ile öğrenci alan programların usul ve esasları” bölümünde belirtilen formül ile 

hesaplanacaktır. Özel Yetenek Değerlendirme Ölçeği ’ne göre hesaplanan puanınız ÖYYP 

puanı hesaplanırken kullanılacak ve sıralamanız ÖYYP’ ye göre belirlenecektir. 

 
 

2022-2023 AKADEMİK YILI 

KONSERVATUVAR 

ÖZEL YETENEK EK KONTENJAN SINAV TAKVİMİ 

 

Program Müzik Bölümü 
Müzik Teknolojisi 

Bölümü 

Sahne Sanatları 

Bölümü 

Kontenjanlar 1 4 2 

    

27-28-29 

Eylül 
Başvuru Başvuru Başvuru 

30 Eylül 2022 
Online veya 

Yüzyüze 

Mülakat 

Online veya 

Yüzyüze 

Mülakat 

Online veya 

Yüzyüze 

Mülakat 

Sonuçlar Sınav Bitiminden sonra 4 gün içinde www.bau.edu.tr adresinde ilan edilir. 

Kayıt Tarihi (Asil Liste) 3 Ekim 2022 

Kayıt Tarihi (Yedek 
Liste) 

4 Ekim 2022 

 

Online Yetenek Sınavı: Microsoft Teams programı üzerinden yapılacaktır. 

*2022 YKS Kılavuzunda ilan edilecektir. 

Yüzyüze Yetenek Sınavı: BAU Konservatuvar Pera Yerleşkesi: Emekyemez Mh. Şişhane 

Sk. No:17 34420 Beyoğlu/İstanbul 

http://www.bau.edu.tr/


ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ 

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca 

yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu 

yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 

yürütülür. 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2022-TYT sınav 
puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. 

Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek 

sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar 

çerçevesinde yerleştirileceklerdir. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili 

yükseköğretim kurumlarınca yürütülecektir. Engelli adaylardan (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) hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu 

raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul 

edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2021-YKS’de 100 ve üzeri 

puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Yukarıda 

belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel 

yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan 

(Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre 

değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır. Yetenek sınavları üniversitelerce 

hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan 

böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların 

Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2022-YKS sonuçları açıklandıktan sonra 

edinebileceklerdir. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 
çarpılarak toplamı alınacaktır. 

• Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) • Ortaöğretim Başarı Puanı • 2022-TYT Puanı (TYT-P) 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan 

ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan 

öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar 

için uygulanmayacaktır): 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan 

adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre 

en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmışolacaktır. 

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece 

“Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 
Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. 2022-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2021-TYT puanını, 2022 yılı için kesinlikle 

kullanamayacaktır. 
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