
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI 

 

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

etmektedir. TYT sınavından barajı (150) aşan öğrenciler özel yetenek sınavlarına başvurabilirler. 

Yetenek Sınavları Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenecektir. Adaylar 

sınav saatinden yarım saat önce, Yetenek Sınavı Başvuru Formu, Giriş Belgesi ve 

kendilerinden istenen malzemeler ile sınava girmek üzere Selçuk Yaşar Kampüsü’nde hazır 

bulunacaklardır.  

2022-2023 Akademik Yılı Müzik Bölümü Yetenek Sınavı 24 ve 25 Ağustos 2022 

tarihlerinde yapılacaktır. Sınav tek aşamalı ve aynı günde olacaktır ancak Müzikal 

Yetkinlik Sınavları Performans Sınavları öncesinde de yapılabilir.  Müzikal Yetkinlik 

Sınavından alınan puanlar, toplam başarı puanına eklenecektir.  

Tüm adaylar için: Hangi branştan olursa olsun tüm adaylar, sınavın ilk periyodunda, ikinci 

kısımdaki performans aşamasından önce, temel müzik bilgi ve yetkinliklerini sınayan bir 

uygulamadan geçer. Adaylardan, armonik duyumlarını ölçmek üzere piyanoda çalınan tek ses, çift 

ses, üç ses ve dört ses oluşan tınıların “a” hecesi ile tekrar edilmesi, devamında ise adaylardan 

deşifre yetkinliklerini ölçmek için yine jüri tarafından sınav esnasında verilecek bir müzik pasajını 

enstrümanlarıyla ve sesleriyle (vokal alanlarına başvuranlar için sadece sesleriyle) seslendirmeleri, 

daha sonra da verilen bir ritmik pasaj örneğini nabız vuruşu ve “ta” hecesi ile ya da ellerini 

kullanarak okumaları istenir.  

 

Aşağıda sınavda uygulanan soruların düzeyi hakkında örnekler vardır: 

 

Müzikal Yetkinlik Sınavı: 

Deşifre: 

Aşağıdaki melodiyi enstrümanınızla veya sesinizle seslendiriniz.  

Enstrüman uygunluğuna göre jüri aşağıdaki örneklerden birinin benzerini seçecektir.  

 

 
ya da 



  

Ritim Okuması  

Aşağıdaki ritmik pasajı ellerinizi ve/veya “ta” hecesi kullanarak seslendiriniz.  

  

Şan ve/veya Caz Vokal adayları için: 

Aşağıdaki melodiyi nota isimleri ile okuyarak seslendiriniz.  

  

ya da  

  

 

 

 

 

 



Performans Sınavı: 

 

Adaylar birden fazla farklı alanda da sınava başvurabilir ve girebilirler.  

 

Enstrüman ve Şan Sınavları:  

 

Adayın farklı dönemlerden 3 eser ile en az 10 dakikalık bir performans sergilemesi beklenir. 

Eserlerden birisinin Etüt olması tercih edilir. Piyano ve Klasik Gitar dışındaki diğer tüm 

enstrümanlar için eşlikli performans zorunludur. Adayın kendi piyano eşlikçisi ile sınava 

katılması beklenir. (Müzik Bölümü eşlikçi vermez).  

 

Klasik Şan/Opera alanına başvuran adayların ses uygunluğuna bakıldıktan sonra, üç eser 

seslendirmesi (bir Aria antique, bir arya ve bir şarkı) beklenir.  

 

Kompozisyon Sınavı:  

 

Bu alana başvuran adayın öncelikle bestecilik alanında yaptığı çalışmaları gösteren partitür 

ve/veya ses dosyalarını vermesi, daha önce aldığı müzik eğitimlerine dair azami 300 

kelimelik bir özgeçmişi jüriye sunması ve sınav günü verilecek yazılı sınavı tamamlamaları 

beklenir. Yazılı sınav, verilen bir tema üzerine kısa bir müzik yazımını içerir.  

 

Caz Enstrüman ve Vokal Performans Sınavı:  

 

Adaydan en az 3 caz eseri seslendirmesi beklenir. İkisi caz geleneğine ait repertuvardan (Real 

Book Standards) seçilmelidir. Üçüncü eser farklı stillerden olabilir. Sınavdaki performans 

jürinin adayın melodik icrası, doğaçlama ve eşlik konularındaki yeterliklerini gösterecek bir 

şekilde olmalıdır. Üç eser de farklı tempolar (balad, up beat vs.) ve farklı tonalitelerde 

olmalıdır.  

 

Adaylar Caz alanlarında da gerektiği durumlarda kendi eşliklerini ve/veya eşlikçilerini 

sağlamalıdırlar.  

 

Müzik Bölümü Yetenek Sınavı başvuruları için gereken evrak listesi sistemde belirtilmiştir.  

 

Ön kayıt yaparken lise mezuniyet diplomasının yüklenmesi gerekmektedir. Diploması henüz 

basılmamış adaylar okullarından temin edecekleri “mezuniyet durum belgesi” veya e-devlet 

üzerinden alınan “Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama” çıktısını yüklemelidirler.  

 

Sınav Takvimi: 

Ön Kayıtlar: 1-22 Ağustos 2022 

Sınav Tarihleri: Müzikal Yeterlik ve Performans Sınavı / Mülakatlar: 24-25 Ağustos 2022 



Kesin Kayıtlar ve Yedek Liste Kayıtları: 26 Ağustos 2022 

Listede ilan edilen günde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını yitireceklerdir.  

Yetenek Sınavı Giriş Listesinde belirtilen gün ve saatte Müzikal Yetkinlik ve 

Performans/Mülakat sınavına katılmak üzere Yaşar Üniversitesi Konferans Salonunda hazır 

bulunulması gerekmektedir.  

Adayların Yetenek Sınavına girecekleri tarih ve saatlerle ilgili bilgileri Yaşar Üniversitesi 

web sitesinden takip etmesi gerekmektedir.  

 

Müzik Bölümünde Başvurulacak Alanlar: 

 

Klasik Alanlar: 

Kompozisyon 

Piyano 

Gitar 

Keman 

Viyola 

Viyolonsel 

Flüt 

Şan 

 

Caz Alanları: 

Gitar 

Davul 

Caz Vokal  


