
MÜZİK BİLİMLERİ SINAVININ UYGULANIŞI

- Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavı “tek” aşamalıdır ve 100 puan 

üzerinden değerlendirilir. Sınav kamera ile kaydedilir.

1. Özel Yetenek Sınavı Uygulanışı

-

- Sınavda adayın işitme yeteneği, ezgisel hafızası ve ritim algısının yanı sıra eser 

seslendirme ve çalgı çalma becerisi sınanacaktır. 

- Sınav süresince maske uygulaması zorunlu değildir. İsteyen adaylar yanlarında 

getirdikleri maskeleri ile sınava girebilirler. Adayların sınav öncesi ve sınav bekleme 

salonunda azami ölçüde sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerekmektedir.

1.1. İşitme Yeteneği (40 Puan)

I. Çift Ses Duyma (12 Puan) 

- Adaydan; piyano ile aynı anda çalınan 4 adet çift sesi, “A” veya “NA” hecesi ile 

doğru bir şekilde seslendirmesi istenir. Puanlama;

4 adet çift ses x 3 puan = 12 puan

II. Üç Ses Duyma (16 Puan)

- Adaydan; piyano ile aynı anda çalınan 4 adet üç sesi, “A” veya “NA” hecesi ile doğru 

bir şekilde seslendirmesi istenir. Puanlama;

4 adet üç ses x 4 puan = 16 puan

III. Dört Ses Duyma (12 Puan)

- Adaydan; piyano ile aynı anda çalınan 2 adet dört sesi, “A” veya “NA” hecesi ile 

doğru bir şekilde seslendirmesi istenir. Puanlama;

2 adet dört ses x 6 puan = 12 puan

1.1.1. Ezgisel ve Ritimsel Hafıza (40 Puan) 

- Adaydan; piyanoyla çalınan 4’er ölçüden oluşan iki farklı ezgiyi doğru bir şekilde 

seslendirmesi istenir. Puanlama;                                                       

2 adet ezgi x 10 puan = 20 puan

- Adaydan; kalem ile vurulan 4’er ölçüden oluşan iki farklı ritmi doğru bir şekilde 

tekrarlaması istenir. Puanlama;

2 adet ritim x 10 puan = 20 puan

1.1.2. Sesini Kullanabilme Becerisi (10 Puan)



- Bu sınavda adaydan, kendi belirlediği en az bir eser seslendirmesi istenir. Adayın 

seslendireceği eserde; söyleme becerisi, sesinin nitelikleri, eseri ne derecede doğru-

temiz seslendirdiği ve eserin zorluk derecesi değerlendirilir. 

1.1.3. Çalgıyı Kullanabilme Becerisi (10 Puan) 

- Bu sınavda adayın; çalgı çalma becerisi, eserin zorluk derecesi ile eseri ne derecede 

doğru ve temiz çaldığı değerlendirilir. Sınavda elektronik çalgılar kullanılmaz. Aday; 

tuşlu, yaylı, vurmalı, nefesli ya da telli çalgılarla kendi belirlediği en az bir eseri 

notaya bakarak ya da ezberden icra eder. Aday piyano dışında çalacağı çalgıyı kendisi 

getirmek zorundadır.


