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 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı’na 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavıyla alınacak
öğrencilerin özel yetenek sınavları 22-26 Ağustos 2016 tarihlerinde tek aşamalı olarak
yapılacaktır.
 Adayların özel yetenek sınavı ön kayıtları 01-05 Ağustos 2016 tarihleri arasında Eğitim
Fakültesi internet sitesinden bilgisayar ortamında yapılacaktır.
 İlan edilen ön kayıt koşullarına uygun olarak, başvurularda 2016 yılı YGS sınavına girmiş
olmak ve YGS puan türlerinden herhangi birinden en az 180 ham puan almış olmak şartı
aranacaktır. Engelli öğrenciler için YGS puan türünden herhangi birinden en az 100 puan ve
üzeri alınması yeterlidir.


Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ na 30 öğrenci alınacaktır.



Özel yetenek sınav sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları
31.08.2016/02.09.2016 tarihleri arasında yapılacaktır.



Açık kalan kontenjanlar için 05-09 Eylül 2016 tarihlerinde mesai saatleri içinde kayıt
yapılacaktır. Açık kalan kontenjan sayısı kadar yedek aday sıradan ilan edilecektir.



Sırası geldiğinde, belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayan yedek aday, kayıt hakkını
kaybetmiş sayılacaktır. Açık kontenjanlar için verilen süre bitiminde açık kontenjan
kalsa dahi başka kayıt yapılmayacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri kayıt
yapılmayacaktır.

MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVI TEMEL İLKE VE KURALLARI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel
yetenek sınavı tek aşamalı olarak gerçekleştirildiğinden her aday için sınav, üniversitemiz web
sayfasında duyurulacak olan sınav gününde tamamlanacaktır. Bu nedenle tüm adayların,
üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olan sınav yeri, tarihi ve saatinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
SINAV YÖNERGESİ
Özel yetenek sınavı tek aşamalı olarak; Müziksel İşitme-Okuma-Yazma, Müziksel Söyleme ve
Müziksel Çalma alanlarında yapılacaktır.

MÜZİKSEL İŞİTME-OKUMA-YAZMA ALANI
Müziksel Yazma (Dikte) Sınavı
Müziksel yazma (Dikte) sınavına, tüm adaylar ön kayıt sırasında duyurulacak olan gün
ve saatte aynı anda toplu olarak alınacaktır. Dikte sınavı, tek oturumda yapılacak olup, sınava
geç kalan veya girmeyen adaylar için yenilenmeyecektir. Bu sınav için adaylar, kurşun kalem
ve silgi getirecek, sınav kağıdı ise, adaylara mühürlü olarak dağıtılacaktır.
Bu aşamada, adaylardan piyano ile çalınacak biri tonâl diğeri makamsal iki ayrı ezgiyi
ölçü, nota ve süreleriyle yazmaları istenecektir. Yazma için verilecek süreler çalma işlemi
başlamadan önce adaylara bildirilecektir.
Müziksel Okuma (Deşifre-Solfej) Sınavı
Bu aşamada, adaylar sınav salonuna tek tek alınacak ve komisyonca belirlenmiş bir
ezgiyi deşifre ederek okuması istenecektir.

Ezgi Tekrarı Sınavı
Bu aşamada, adaylardan komisyonca belirlenmiş, piyanoda çalınan ikişer motiften (4
göze ) oluşan iki ayrı ezgiyi sesiyle yinelemesi istenecektir.
MÜZİKSEL YAZMA, OKUMA, EZGİ TEKRARLAMA SINAVI DEĞERLENDİRME
TABLOSU
Müziksel Yazma (Dikte)
Tonal Dikte
4 x 6= 24 Puan

Müziksel Okuma
(Deşifre-Solfej)

Makamsal Dikte
4 x 6= 24 Puan

4 x 5= 20

Toplam

Ezgi Tekrarı
4 x 4= 16

4 x 4= 16

100

MÜZİKSEL SÖYLEME ALANI
Müziksel söyleme alanı sınavında, adayın sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve
becerileri ölçülür. Müziksel söyleme sınavında adaylar İstiklal Marşını ve sınav için hazırladığı
ikinci eseri seslendireceklerdir. (Sözleri Türkçe olmak şartı ile eser adayların kendileri
tarafından seçilecektir.)

MÜZİKSEL SÖYLEME SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
BOYUTLAR
Puan

Sesin Niteliği ve
Kapasitesi
40

Teknik

Müzikal

Toplam

30

30

100

Müziksel söyleme alanındaki boyutlar değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler göz önünde
bulundurulacaktır.
Sesin Niteliği ve Kapasitesi değerlendirilirken aşağıdaki özellikler dikkate alınacaktır.





Sesin gürlüğü
Sesin genişliği
Sesin tınısı
Ses sağlığı ve temizliği

Teknik Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.




Eseri doğru bir duruşla seslendirme
Eseri doğru söyleme
Eseri tonalite içerisinde kalarak temiz söyleme





Eseri metrik ve ritmik olarak doğru söyleme
Eseri doğru bir artikülasyonla seslendirme
Eseri sözlerini açık ve anlaşılır söyleme

Müzikal Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.






Doğru cümleleme
Eseri özgün-otantik hızında seslendirme
Eseri bütün olarak seslendirme
Eseri dinamiklerine uygun bir üslupta yorumlama
Eseri anlamlı, karakterine uygun söyleme
MÜZİKSEL ÇALMA ALANI
Müziksel çalma alanı sınavında adayın çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri

ölçülür. Sınav için adaylar; piyano, gitar, mandolin, bağlama, ud, kanun, keman, viyola,
viyolonsel, kabak kemane, blokflüt, ney, vb. çalgılardan biriyle; bestecisi, tonu-makamı belli,
ilgili literatürde yer alan çalgının temel çalınış özelliklerini gösterir seviyede bir eseri
çalacaklardır.
Adaylar, sınavda kullanacakları çalgıyı (piyano hariç) kendileri getireceklerdir. Aday
sınavda yalnız bir çalgı çalabilecektir.

MÜZİKSEL ÇALMA SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
BOYUTLAR
Puan

Teknik

Müzikal

Toplam

60

40

100

Müziksel çalma alanındaki boyutlar değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler göz önünde
bulundurulacaktır.
Teknik Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.







Çalgıyı doğru bir tutuş ve duruşla çalma
Çalgıda sağ ve sol el tekniğini doğru uygulama
Eseri doğru çalma
Eseri tonalite içerisinde kalarak temiz çalma
Eseri metrik ve ritmik olarak doğru çalma
Eseri doğru bir artikülasyonla seslendirme

Müzikal Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.






Eseri özgün-otantik hızında seslendirme
Eseri doğru cümleleme
Eseri bütün olarak seslendirme
Eseri dinamiklerine ve karakterine uygun bir üslupta yorumlama

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI
Adayların özel yetenek sınav puanı, ( ÖYSP) Müziksel İşitme - Okuma ve Yazma alan
sınavından aldığı puanın % 40’ı, Müziksel Söyleme Alan Sınavından aldığı puanın % 30’u ve
Müziksel Çalma alan sınavından aldığı puanın % 30’u toplamından elde edilir. Elde edilen
puan; adayların Özel Yetenek Sınavı Puanıdır. ( ÖYSP)
Özel Yetenek Sınav Puanı yüz puan üzerinden 50 ve üstü olan adaylar Genel
Değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Barajı geçemeyen adaylar başarısız sayılacak ve yerleştirme
puanı hesaplanmayacaktır.
ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI DEĞERLENDİRMESİ (ÖYSP)
Müziksel Yazma ve

Müziksel Söyleme

Okuma Alanı

Alanı

% 40

% 30

Müziksel Çalma Alanı
% 30

Özel Yetenek Sınavı
Puanı (ÖYSP)
% 100

 ÖYSP ve YP ile ilgili tüm hesaplamalar 2016 YGS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan özel yetenek gerektiren Yükseköğretim Programları ile
ilgili işlemler bölümündeki esaslar ve formüllere göre yapılacaktır.

