
 

BURDUR 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI 

Sevgili Adaylar 

Türk Müziği Devlet Konservatuarı, dokuz bin yıllık tarihsel geçmişe dayanan, birçok medeniyete ev 

sahipliği yapan, zengin farklı müzikal ürünlere ve bu ürünlerin sentezinden oluşan kültür mirasına sahip 

teke yöresinde yer almaktadır. Konservatuvarımız bilim, kültür, sanat ve teknolojinin modern 

yöntemlerinden yararlanarak, Türk Müziğinin ve Geleneksel Danslarının korunarak gelecek nesillere 

ulaştırılması, özellikle yöreye ait müzikal ve kültürel diğer unsurların araştırılıp geliştirilmesi hedefleri ile 

kurulmuş olup, yetkin sanatçılar besteciler ve eğitimciler yetiştirilmesini, yapılacak nitelikli sanat 

etkinlikleriyle Türk kültür ve sanatının en iyi şekilde temsil edilmesini amaçlamaktadır. Ulusal ve 

uluslararası bilimsel-sanatsal etkinliklerde, ciddi ve nitelikli çalışmaları ile kendisine seçkin bir yer 

edinmeyi amaçlayan okulumuz; Burdur İli başta olmak üzere, bölgemiz ve ülkemizin kültürel değişim ve 

gelişimine katkı sağlamaktadır.  

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü 

 

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 

Bölümümüz hızla değişen dünya ile eşzamanlı olarak seslendirme, kayıt, depolama ve ses sentezleme 

gibi Müzik Teknolojileri alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip eden öğrenciler yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

  

MKM Ses Kayıt Stüdyosu, müzik teknolojisi öğrencilerinin lisans eğitimleri süresince teknik ve müzikal 

eğitimlerini alabilecekleri, albüm, demo, film/belgesel/dizi müziği gibi tüm profesyonel ses kayıt 

üretimlerinin yapılabileceği, bölgenin en iyi alt yapı donanımına sahip bir stüdyodur. 

 

MIDI-Piyano Laboratuvarı, müzik prodüksiyonu için hazırlanmış temel ekipmanları ile aynı anda 10 

öğrencinin aranje, düzenleme, temel mix-mastering  vb. proje alt yapı çalışmaları ve piyano derslerinin 

görüntülü ve uygulamalı olarak yürütüldüğü ülkemizdeki az sayıdaki laboratuvarlardan birisidir. 

 



TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 

Ulusal Folklorumuz ile birlikte Burdur yöresel folkloruna ait geleneksel bilgileri çağdaş eğitim-öğretim 

yöntem ve tekniklerini kullanarak, ulusal ve evrensel kültürlere ait bilimsel verilerin analizini yapabilen 

nitelikli dansçılar yetiştirmeyi amaçlayan Türk Halk Oyunları Bölümü, Çalışma Salonları ve teknik alt 

yapısıyla eğitim öğretim vermektedir. 

   

 

 

 

 

 



MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI 

Müzik Bölümü, Türk Müziği estetik anlayışı çerçevesinde geleneksel üslûp, tavır, geleneksel icra ve 

doğaçlama anlayışına sahip, Türk müzik kültürünün gelişimine katkıda bulunabilen virtüöz sanatçı, 

eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı ve yorumcu yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

  

 

 
PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖZEL 

AÇIKLAMALAR 

 

Sınav, TC Sağlık Bakanlığı pandemi süreci önlemleri çerçevesindeki öneri ve açıklamaları dikkate 

alınarak uygulanacaktır. Bu bağlamda sınav, tüm önlemler alınarak AÇIK HAVADA yapılacaktır. 

Adaylar kapalı bir ortamda bir arada bulundurulmayacaktır. Açık havada uygulanacak olan sınavın 

teknik zorlukları, ses teknolojisi ekipmanları (kulaklık, referans monitör, mikrofon vb. ) kullanılarak 

giderilecektir. Bu aşamada adaylar, sınav sorularını duyabileceği bir kulaklığa ihtiyaç duyacaklardır. 

Kulaklıkların ortak kullanımı pandemi sürecinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden, her adayın kendi 

kişisel kulaklığını getirmesi zorunludur. Üniversitemiz tarafından adaylara kulaklık temin edilmeyecektir. 

 

 

 

 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI  
2020-2021 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Özel Yetenek Sınavı Tek Aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 
2. Sınava girecek adayların sınav giriş tarih ve saatleri, üniversitemiz web sayfasında ilan 

edilecektir. Web sitesinde ilan edilen bilgilerin takip edilmesi adayların kendi sorumluluğundadır. 
Adaylar belirtilen gün ve saatlerde sınav yerinde hazır bulunmadıkları takdirde sınav hakkını 
yitirmiş olacaktır. 

3. Adaylar çıktısını aldıkları başvuru belgeleri ve özel kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı veya 
pasaport) sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. Birden fazla bölümün sınavına 
başvuran adaylar her sınav için ayrı başvuru belgesi almak durumundadır. Soğuk damgası 
bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da adaya benzemeyen 
fotoğraflı kimlikle gelen aday sınava alınmaz. 

4. Sınav sonuçları ve kesin kayıt işlemleri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Türk Müziği 
Devlet Konservatuvarı web sayfalarından duyurulacaktır. 

5. Sınav sonuçları ile ilgili her türlü itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği gün itibari ile en geç 3 iş 
günü içinde mesai bitimine kadar Sınav Komisyonuna, yazılı bir dilekçe ile birlikte yapılacaktır. 
Aksi halde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

6. Özel Yetenek sınavının uygulanma koşulları (Sınav tarihi, sınavın uygulama şekli vb.) pandemi 
sürecindeki farklı gelişmelere göre değişiklik gösterebilir. Oluşabilecek olası değişikliler web 
sayfalarımızdan duyurulacaktır. 

 

 



ÖZEL YETENEK SINAVLARI UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME ESASLARI 

 

1. Her bölümün Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı” web sayfalarından ilan edilecektir.  

 Türk Halk Oyunları Bölümü Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları 
 Müzik Teknolojisi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları 
 Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları 

2. Her bölümde geçerli olmak üzere Özel Yetenek sınavından yüz puan üzerinden elli (50) ve 
üstü puan alan adaylar, genel değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Elli (50) puan altı alan adaylar 
başarısız sayılacak ve genel değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. Adayların Değerlendirme işlemleri “2020-(ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 
Kılavuzunda yer alan “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programlarıyla İlgili İşlemler Bölümü 
dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. 

4. Yerleştirme Puanının (YP) eşitliği halinde Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) yüksek olan aday 
kesin kayıt hakkı kazanacaktır. 

5. Engelli adaylar kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav komisyonu adayın 
başvurduğu programa ve engelli durumuna bağlı olarak karar verecektir. 

Başvuru Bilgileri 

1. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı “Müzik Bölümü, Müzik Teknolojisi Bölümü ve Türk Halk 
Oyunları Bölümleri” yetenek sınavları için başvurular 03-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında 
www.mehmetakif.edu.tr adresinden ücretsiz olarak online yapılacaktır. Sınavla ilgili ayrıntılı 
bilgiler ve Özel Yetenek Sınav Kılavuzu, Üniversitemiz ve Konservatuvarımız web 
sayfalarından (mehmetakif.edu.tr) ve (tmdk.mehmetakif.edu.tr) ilan edilecektir.  

2. Özel Yetenek Sınavları 18-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı binasında gerçekleştirilecektir.  

3. Sınav Komisyonu gerekli durumlarda, sınav tarihlerinde değişiklik yapmak ve sınav süresini 
uzatma hakkına sahiptir. İlgili değişiklikler web sayfalarımızdan ilan edilecektir. 

BÖLÜM ADI PROGRAM ADI SINAV TARİHİ KONTENJAN 

Müzik Bölümü Türk Müziği Ana Sanat Dalı 18-19 Ağustos 2020 25 

Türk Halkoyunları Bölümü 
 

Türk Halk Oyunları Ana Sanat Dalı 
 

20-21 Ağustos 2020 40 

Müzik Teknolojisi Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı 22-23 Ağustos 2020 40 

 

Başvuru Koşulları  

1. T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.  
2. “2020-(ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda belirtilen taban puan 

çerçevesinde TYT’ den en az 150.000 ve yukarı puan alması gerekmektedir. 
3. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 

yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim 
programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 
başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

4. Engelli öğrencilerin TYT’ den en az 100 puan alması yeterlidir. Engelli öğrenciler kendi 
aralarında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon adayın başvurduğu programa ve engel 
durumuna bağlı olarak karar verecektir.  

5. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru 
yapamazlar.  

6. Adaylar birden fazla bölüme başvuru yapabilirler.  
7. Başvurular mehmetakif.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

 
 

 



 

Özel Yetenek Sınavı İçin Gerekli Belgeler  

1. Sınav Giriş Belgesi (Adayın mail adresine iletilecektir) 
2. 2020 TYT Sınav Sonuç belgesi 
3. Nüfus Kimliğinin aslı ve fotokopisi   
4. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi veya dengi yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı  
5. Engelli öğrencilerin engel oranlarını gösterir sağlık kurul raporu aslı ve fotokopisi  
6. Farklı bölümlere başvuracak adaylar sınava gelirken her bölüm için ayrı ayrı başvuru formu 

çıktısı alacak ve istenen belgelerden birer adet fazla getireceklerdir.  
7. Adayın son altı aylık durumunu gösteren fotoğrafı. 

Not: Adaylar, istenilen belgelerin asıllarını getirmekle yükümlüdür. Belgeleri yanında olmayan adaylar 
sınava alınmayacağı gibi belgelerle ilgili sahtecilik tespit edilmesi durumunda ilgili aday hakkında kanuni 
işlem yapılacaktır. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı www.tmdk.mehmetakif.edu.tr , www.mehmetakif.edu.tr  

Sınav Yeri: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Avşar Han D Blok, Burdur 

Tel: 248 2133764 

http://www.tmdk.mehmetakif.edu.tr/
http://www.mehmetakif.edu.tr/

