
ÖZEL YETENEK SINAVI 
Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde bulunan Müzik Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul 

etmektedir. Yükseköğre@m Kurumu Sınavı ilk aşama barajını aşan öğrenciler özel yetenek 
sınavlarına başvurabilirler. 

Yetenek Sınavları Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenecek@r. Adaylar 
sınav saa@nden yarım saat önce, Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu, Giriş Belgesi ve kendilerinden 
istenen malzemeler ile sınava girmek üzere Selçuk Yaşar Kampüsü’nde hazır bulunacaklardır. 

2020 - 2021 Akademik Yılı Müzik Bölümü Yetenek Sınavı 7 ve 8 Eylül 2020 tarihlerinde 
yapılacakTr. Sınav tek aşamalı olacakTr.  

Tüm adaylar için: Hangi branştan olursa olsun tüm adaylar, sınavın ilk periyodunda – 
performans aşamasından önce - temel müzik bilgi ve yetkinliklerini sınayan bir uygulamadan geçer. 
Adaylardan jüri taraYndan verilecek bir müzik yazısındaki notaları tanımlamaları beklenir. Ayrıca 
adaylardan Melodi tekrarı (2 ölçü, basit ve bileşik ölçüde) ve Ri@m tekrarı (2-4 ölçü, basit ve/veya 
bileşik ölçü) istenecek@r. Yanı sıra adaylardan yine jüri taraYndan sınav esnasında verilecek bir 
müzik yazısını enstrümanlarıyla (vokaller için sesleriyle) seslendirmeleri beklenir. Ayrıca tüm 
adaylar bir ri@m içerikli bir müzik örneğini okumalı ve seslendirmelidir. 

1) Nota Tanımlama 

Aşağıdaki notaların isimlerini yazınız. 

 

2) Deşifre 

Aşağıdaki melodiyi enstrümanınızla seslendiriniz.  

Enstrüman uygunluğuna göre jüri aşağıdaki örneklerden birini seçecek@r. 

 



ya da

 

3) Ri@m Okuması 

Aşağıdaki ri@m yazısını ellerinizi kullanarak seslendiriniz. 

 

4) Vokaller için; 

Aşağıdaki melodiyi seslendiriniz. 

 

    ya da 

 

Enstrüman ve Şan Sınavları : Adayın farklı dönemlerden 3 eser ile en az 10 dakikalık bir 
performans sergilemesi beklenir. Piyano ve Klasik Gitar dışındaki diğer tüm enstrümanlar için eşlikli 
performans zorunludur. Adayın eşlikçisi ile sınava kaTlması beklenir. (Müzik Bölümü eşlikçi 
sağlamamaktadır). 



 
Kompozisyon Sınavı: Adaylardan  - varsa -  yapTkları çalışmaları gösteren par@tür ve/veya ses kaydı 
dosyaları, müzik eği@mlerine dair azami 300 kelimelik bir özgeçmişi jüriye sunması ve sınav günü 
verilecek yazılı sınavı tamamlamaları beklenir. Yazılı sınav verili tema üzerine kısa müzik yazımını 

içerir. 

Caz Enstrüman ve Vokal: Adaylardan giriş sınavında 3 eser seslendirmeleri beklenir. Eserlerden ikisi 
caz geleneğine ait repertuvardan (ör: Real Book Standarts) seçilmelidir. Üçüncü eser farklı s@llerden 
olabilir. Sınavdaki performans jürinin; adayın melodik icrası, doğaçlama ve eşlik konularındaki 
yeterliliklerini sınayabileceği bir şekilde olmalıdır. 3 eser de farklı tempolar ve farklı tonalitelerde 
olmalıdır.  

Adaylar varsa kendi eşlikçileri ile sınava kaTlmalıdır. Adaylar iki ayrı alanda sınava girebilir. 

Yetenek Sınavı başvuruları 1 – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında  hhps://obs.yasar.edu.tr/
oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapılacakTr.  

 Başvuru için gereken evrak listesi sistemde belir@lmiş@r.  
• Ön kayıt yapılırken mezuniyet diplomasının yüklenmesi gerekmektedir. Diploması 

henüz basılmamış adaylar okullarından temin edecekleri  “mezuniyet durum belgesi” 
veya e-devlet üzerinden alınan “Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama” çıkTsını 
yüklemelidirler. 

SINAV TAKVİMİ 

Ön Kayıt Tarihleri: 
1 Ağustos – 31 Ağustos 2020 

Sınav Tarihleri:                             
7 - 8 Eylül 2020 

KESİN KAYITLAR 

Kesin Kayıtlar - Yedek Liste Kayıtları ÖSYM’nin ilan eDği tarihte yapılacakGr. Listede ilan 
edilen günde kayıt yapTrmayan adaylar, kayıt haklarını yi@receklerdir. Bu nedenle adayların 
üniversitenin web sitesinden takip etmeleri gereklidir. 

Not: Listelerde kayıt yapTrmayan adayların yerine alhaki adaylar bir üst basamağa geçmiş 
olacakTr. 
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