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Ege Üniversitesi 

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı 

Ses Eğitimi Bölümü 

2021-2022 

Özel Yetenek Sınavı Kriterleri 

 

2021-2022 Akademik Yılı “Ses Eğitimi Bölümü Yetenek Sınavı” iki aşamalı olarak 

yapılacak olup, COVID-19 korunma tedbirlerine uygun koşullar sağlanarak gerçekleştirilecektir. 

Kontenjan: 26 Kişi 

1. I. Aşama  

1.1. Adaylar sadece bir Anasanat Dalı’nı (THM - TSM) tercih edebilecektir. 

1.2. Adaylar ön kayıt başvurularını https://konservatuvar.ege.edu.tr adresinden online olarak 

yapacak olup, adayın başvuru yapacağı Anasanat Dalı’na (Türk Halk Müziği Anasanat Dalı 

ve/veya Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı) uygun olarak, üç (3) adet sözlü eserin (üç türkü veya 

üç şarkı formunda eser), çalgı eşliği olmaksızın seslendirilmiş duysal ve görsel kaydının 

yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, adayların ön kayıt başvuru aşamasından öncesine ilişkin 

olarak müzik alanındaki çalışmalarını içeren kısa özgeçmişlerini de yüklemeleri gerekmektedir.  

1.3. Adayların, ön kayıt başvurularında tercih edecekleri Anasanat Dalına göre Türk Halk Müziği 

alanında farklı yöre, tür, tavır, dizge, usul vb., Türk Sanat Müziği alanında klasik üslup, tavır, tür, 

makam, usul vb. özellikleri içeren sözlü eserlerden (türkü, şarkı) seçilmiş üç (3) eserin 

seslendirilmiş duysal ve görsel kaydının online olarak yüklenmiş örnekleri değerlendirilecektir. 

1.4. Bu aşamada adaylar, ses rengi, genişliği ve gürlüğü, eserleri doğru seslendirme becerisi, 

eserlerin zorluk derecesi, seslendirme tavrı bakımından değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.  

1.5. Adayların, ön kayıt başvurularında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarına uygun 

olarak, 1.2. maddede belirtilen formatta online olarak yüklemiş oldukları duysal ve görsel 

kayıtlar, ilgili Anasanat Dallarındaki birinci aşama jürilerince değerlendirmeye tabi tutulacak 

olup bu değerlendirmelerin sonuçları “BAŞARILI / BAŞARISIZ” olarak açıklanacaktır. 

Adayların “BAŞARILI” olabilmesi için 60 ve üzerinde puan almış olması gerekmekte olup bu 

adaylar ikinci aşama giriş yetenek sınavına girmeye hak kazanacaktır.  

VİDEO KAYIT KRİTERLERİ: 

1. Eserler,  mikrofonsuz bir şekilde sessiz bir ortamda kaydedilecektir. Stüdyo ortamında yapılan 

kayıtlar kabul edilmeyecektir. 

2. Kayıtlarda herhangi bir teknik işlem (ses düzeltme, detone düzeltme vb.) uygulanmayacaktır. 

Teknik işlem uygulandığı tespit edilen kayıtlar geçersiz sayılacaktır. 

3. Video kayıtlarında adayın yüzünün cepheden tam olarak ekranda görünmesine ve ışığın karşıdan 

gelecek şekilde ayarlanmasına özen gösterilmelidir. Ekranda net olarak görünmeyen adayların 

kayıtları geçersiz sayılacaktır.  

4. Video kayıtları MPEG ve AVI formatında olmalıdır, farklı formattaki videolar sisteme kabul 

edilmeyecektir.  

5. Video kayıtları, video başına 50 MB’tan (megabayt) büyük olmayacaktır. 
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2. II. Aşama  

2.1. Adayların tercih ettiği Anasanat Dalı’na (Türk Halk Müziği Anasanat Dalı ve/veya Türk 

Sanat Müziği Anasanat Dalı) göre farklı Türk müziği çalgıları ve piyanodan biri aralık duyma, 

diğeri müziksel hafızayı ölçmeye yönelik ikişer ezgi, iki ritim kalıbı sorulacak, adaylardan bir 

eseri seslendirmesi istenerek, müziksel yetenekleri/becerileri değerlendirilecektir. Buna göre 

puanlama aşağıda belirtilmiştir: 

 Türk Halk Müziği Anasanat Dalı  Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 

Bağlama’dan 2 ezgi x 10= 20 Puan   Tanbur’dan  2 ezgi x 10= 20 Puan   

Piyano’dan  2 ezgi x 10= 20 Puan  Piyano’dan  2 ezgi x 10= 20 Puan 

Ritim kalıbı           2 x 5= 10 Puan  Ritim kalıbı           2 x 5= 10 Puan 

Eser icra/seslendirme           50 Puan  Eser icra/seslendirme          50 Puan 

100 Puan            100 Puan 

   

2.2. Ses Eğitimi Bölümü Yetenek Sınavı ikinci aşama sınav sonuçlarına göre değerlendirme “100 

üzerinden en az 70 puan” alan adaylar arasında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. 

 

2.3. Ses Eğitimi Bölümü, Yetenek Sınavı İkinci Aşaması, Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Jürisi 

ve Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Jürisi olmak üzere iki ayrı jüri tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

Yerleştirme Puanı: İkinci aşamada 70 ve üzerinde puan alan adaylar ÖSYM kılavuzundaki 

hesaplama yöntemiyle belirlenerek sıralanır.  

 


