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2021-2022 Akademik Yılı “Türk Müziği Bölümü Yetenek Sınavı” iki aşamalı olarak yapılacak 

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

 Kontenjan: 70 Kişi 

Türk Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği/ Türk Sanat Müziği Anasanat Dalları 2021-2022 Eğitim-

Öğretim Dönemi özel yetenek sınavlarının ön kayıt başvuruları https://konservatuvar.ege.edu.tr 

adresinden online olarak yapılacak olup, I. Aşaması adayların müziksel becerilerini içeren video 

kayıtlarının sisteme yüklenmesi ile gerçekleştirilecektir.  

I. aşamada, adayların gönderdiği kayıtlardaki performansları 100 puan üzerinden 

değerlendirilecek, 70 puan ve üzeri alan adaylar II. aşama sınavına girmeye hak kazanacaktır. 

  SINAV KRİTERLERİ: 

I. Aşama: 

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

• Yerel ve geleneksel üslupları ifade eden Türk Halk Müziği’ne/ Türk Sanat Müziği’ne özgü 

repertuardan çalgı eşliksiz iki sözlü eser veya çalgı eşliksiz bir sözlü eser ve ilgili çalgısıyla bir çalgısal 

eser veya çalgı eşliksiz bir sözlü eser ve adayın kendisinin çalıp söylediği bir eser, profesyonel olmayan 

bir ortamda aday tarafından seslendirilecek ve video olarak kayıt altına alınacaktır. Kayıtlarda sadece 

aday olacak, başka bir şahsın çalgı eşliği ya da vokal desteği olması halinde direkt olarak başarısız 

sayılacaktır. Kaydın başında seslendirilecek eserin künyesi belirtilecektir. Bu ifade dışında kayıtta 

herhangi bir konuşmaya yer verilmeyecektir. Kayıtta başka konuşmaların bulunması elenme sebebi 

sayılacaktır.  

• Adaylar, seslendirecekleri eserleri belirlenen kriterlere uygun olarak https://konservatuvar.ege.edu.tr 

adresinde bulunan başvuru formundaki alana belirlenen süre içerisinde yüklemek ile sorumludur. 

• Belirtilen kriterlere uygun olmayan kayıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Bu aşamada 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan adaylar II. aşama sınavına girmeye hak 

kazanırlar.  Sınav sonuçları 70 puan ve üzeri “Başarılı” 69 puan ve altı “Başarısız” olarak ilgili web 

sayfasında ilan edilecektir. 

 

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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II. Aşama 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Türk Müziği Bölümü giriş/yetenek sınavı II. aşamasında 

adaylara tercih ettiği anasanat dalına (Türk Halk Müziği/Türk Sanat Müziği) göre farklı Türk müziği 

çalgıları ve piyanodan aralık duyma ve müziksel hafızayı ölçen ikişer ezgi (piyanodan 1 ezgi), iki ritim 

kalıbı sorularak müziksel yetenekleri/hafızaları değerlendirilecektir. Buna göre puanlama aşağıda 

belirtilmiştir:  

2 adet armonik aralık:   2X2=4 Puan 

3 adet üç sesli uygu:     2X3=6 Puan 

1 adet Piyano ezgisi:      1x10=10 Puan 

2 adet ritim kalıbı:   2X10=20 Puan 

2 adet Bağlama/Tanbur ezgisi:             2X15=30 Puan 

İcra: 30 Puan (I. aşamada alınmış olan puanın %30’u icra puanı olarak eklenecektir) 

 

Yerleştirme Puanı: II. aşamada 70 ve üzerinde puan alan adaylar ÖSYM kılavuzundaki hesaplama 

yöntemiyle belirlenerek sıralanır. 

 

 

 


