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Başvuru ve Kabul Koşulları 

Performans Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı sınavına konservatuarlar, güzel sanatlar 

fakülteleri, sanat ve tasarım fakülteleri, müzik ve sahne sanatları fakültelerinin müzik ile ilgili 

bölümleri ve eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği bölümlerinden mezun adaylar başvuru 

yapabilir. 

ALES ve Yabancı Dil Sınavı şartı aranmaz. 

Performans Yüksek Lisans Programı Giriş Sınavı 

- Yazılı sınav (Bir müzik eserinin armoni ve form açısından analizi ve Bilimsel Araştırma ve 

Alan Bilgisi sınavı),  

- Performans 

- Mülakat (Portfolyo sunumu ile birlikte) aşamalarından oluşur.  

 

Bu aşamaların bilim sınavındaki ağırlıkları Yazılı (%35; Armoni ve Form analizi (%10) ve 

Bilimsel Araştırma (%15) ve Alan Bilgisi (%10) sınavı), Performans (%50) ve Mülakat (%15) 

olacak şekildedir. Adayların mülakat için çalışmalarını ve özgeçmişini içeren bir dosya 

getirmesi gereklidir. 

Performans sınavına Şan, Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Klasik Gitar, Flüt, 

Klarnet, Popüler Çalgılar (Elektrik Gitar, Bas Gitar ve Bateri) gibi çalgılarla girilebileceği gibi 

Oda Müziği (Orkestra-Koro) veya Müzik Teorisi alanından girilebilir. Bunların dışında yer alan 

çalgılar ile girilmesi durumunda, girilen çalgı alanı ile ilgili temel olarak kabul edilen eser 

türlerinden 4 eser seçilmesi gerekmektedir. Adayların sınava çalgılarıyla birlikte gelmesi 

gereklidir (piyano dışında). Korrepetitör ile birlikte sınava girecek adayların korrepetitör ile 

birlikte sınava gelmesi gereklidir. Orkestra, Koro, Müzik Teorisi gibi alanlar için sınava girecek 

adayların performans gerçekleştirmek üzere bir oda müziği grubu ile birlikte sınava gelmesi 



gereklidir. Bestelenen, yönetilen eserlerin canlı kayıtları da incelenecektir. Davul ile girecek 

adayın bagetini getirmesi gereklidir. 

 

Yüksek Lisans Giriş Sınavı Çalgı Alanları İçin Örnek Eser Düzeyleri 

 

Klasik Gitar ile sınava girecek adaylar için 

- J.S.Bach Lavta Süitlerinden 2 bölüm 

- V.Lobos veya F.Sor etütlerden 1 bölüm 

- Serbest bir eser (Klasik, Romantik, Çağdaş dönem veya Türk eseri) 

 

Piyano ile sınava girecek adaylar için 

- 1 etüt (Chopin etüt seviyesinde) 

- 1 Barok dönem eseri (J.S.Bachprelüd- füg (well-tempered) veya İngiliz Süiti veya Fransız 

Süiti veya Partitalardan biri) 

- 1 Klasik Dönem Sonatı (L.V.Beethoven sonatlarından herhangi biri 3 bölüm olarak 

seslendirilecek) 

- 1 Serbest eser (Geç Romantik, Empresyonist, Çağdaş, Caz veya Türk eserlerden seçilecek) 

 

Şan alanından girecek adaylar için 

- 1 Barok dönem arya (G.F.Heandelvb) 

- 1 Klasik veya Romantik döneme lied (W.A.Mozart, LV.Beethoven vb) 

- 1 Klasik veya Romantik döneme ait arya  

- 1 Türk eseri (Halk türküsü düzenlemesi veya arya) 

 

Keman alanından sınava girecek adaylar için 

- 1 etüt (R.Kreutzer, J.Dont ve ya P.Rode Capris) 

- J.S.Bach solo sonat partitalar albümünden bir bölüm 

- Klasik veya Romantik döneme ait bir konçertonun bir bölümü (1., 2. veya 3. bölüm), 

(A.Vivaldi Dört Mevsim konçertolarından seçilmiş bir bölüm de olabilir) 

- Romantik döneme ait serbest piyanolu parça veya Türk bestecilerine ait bir serbest parça 

 

Viyola alanından sınava girecek adaylar için 

- 1 Etüd(P.Rode -Twenty-FourCaprices, Gaviniés - Les 24 Matinées, H.Sitt - 100 Etüden Op. 

32 ya da seviyesinde) 



- Sonat (M.Glinka, Sonata in D minör for viola and piano; H.Eccles, Sonata in G minor, No.11 

ya da seviyesinde) 

- Konçerto (F.A.Hoffmeister, Viola Concerto in D major; J.C.Bach, Concerto in Do minor ya 

da seviyesinde) 

- Türk Eser (Serbest formda) 

 

Viyolonsel alanından sınava girecek adaylar için 

- Barok dönem sonatlardan 1 bölüm 

- J.S.Bach Süitlerden 1 bölüm 

- 1 Teknik etüt 

- 1 Serbest eser 

 

Flüt alanından sınava girecek adaylar için 

- 1 etüt (virtüöz etüt) 

- Flüt Konçertolarından 1 bölüm veya Romantik Dönem Sonatlarından 1 bölüm 

- Barok dönem eserlerinden veya Sonatlarından 1 bölüm (J.S.BachPartitalar) 

- 1 serbest eser (Romantik, Çağdaş veya Türk) 

 

Klarnet alanından sınava girecek adaylar için 

- 1 etüt 

- Romantik dönem Klarnet Konçertolarından veya Sonatlarından 1 bölüm 

- Klasik dönem eserlerinden 1 bölüm 

- 1 serbest eser (Romantik, Çağdaş veya Türk) 

 

Popüler Çalgılar; 

 

Bas Gitar alanında sınava girecek adaylar için 

 

Caz: Bu tarz içerisinde Standart Swing Jazz stiline dair hazırlanmış parçanın öncelikli Walking 

Bass Line çalımının yapılması gerekmektedir. Ayrıca seçilen eserler birer döngü melodi, 

doğaçlama ve melodi şeklinde ayrıca icra edilmelidir. 

Fusion: Seçilen parçanın ana melodi hattı ve ya özellikli bir bas hattı varsa çalımının 

gerçekleştirilmesi.  

Rock: Seçilen parçanın bas hattı çalımının gerçekleştirilmesi. 



Blues: Bu tarz içerisinde Shuffle, train, rhumba gibi stillere dair hazırlanmış parçanın öncelikli 

bas hattının çalımının yapılması gerekmektedir. Ayrıca seçilen eserler birer döngü melodi, 

doğaçlama ve melodi şeklinde ayrıca icra edilmelidir. 

Yukarıda belirtilen tarzlar doğrultusunda en az 3 farklı stili kapsayacak 3 eserden oluşan 

maksimum 15 dakika minimum 8 dakika sürecek bir performans ile sınava hazırlık yapması 

gerekmektedir. 

Örnek sanatçı ve eserler:  

Jaco Pastorius; Donna Lee, The Chicken 

Weather Report; Teen Town 

Toto; Rosanna,  

Quenn; Crazy Little Thing Called Love 

Stevie Ray Vaughan; Pride and Joy 

Marvin Gaye ( James Jamerson line); Ain't No Mountain High Enough, What's Going On 

Jackson  5; I Want You Back 

Pink Floyd; Money 

Standartlar:  

Beautiful love, All of me, Solar, Donna lee, Four, Tenor Madness, Solar 

 

Elektrik Gitar alanında sınava girecek adaylar için 

 

Performans yüksek lisans programına elektrik gitar ile başvuru yapan adayların, caz, fusion, 

rock ve blues stillerini kapsayan bir repertuar ile performans sergilemeleri beklenmektedir. 

Belirtilen stillere dair örnek sanatçı ve eserler aşağıda verilmiştir. 

Caz; Medium swing (Örn; Tenor Madness, Take the A Train) veya latin/bossa nova (Örn; The 

Girl From Ipanema, Blue Bossa) stilinde bir eser, melodi ve akor yürüyüşleri ile chord melody 

şeklinde hazırlanmalıdır, ayrıca adayların seçtikleri eserde doğaçlama çalmaları 

beklenmektedir. (Eser A ve B formunda ise A ve B bölümlerini kapsayan bir doğaçlama, A, B, 

C, D…. gibi farklı bölümleri olan eserlerde en az iki bölümü kapsayan bir doğaçlama çalınması 

beklenmektedir) 

Fusion; Frank Gambale, Greg Howe, Guthrie Govan sanatçılarının, alternate picking, sweep 

picking, haybrid picking, economy picking, tapping, tekniklerinden en az 3 tanesini barındıran 

seçtiğiniz bir eser. 



Rock; Paul Gilbert (Scarified, Technical Difficulties), Steve Vai (Tender Surrender, Crying 

Mechine), Joe Satriani (Stach's Boogie, Crushing Day), John Petrucci (Glassgow Kiss, 

Terminal Velocity), Y. J. Malmsteen (Far Beyond the Sun, Blackstar), Andy Timmons (Electric 

Gypsy, Cry For You) veya benzer seviyede eserler. 

Blues; Jimi Handrix (Little Wing, Voodoo Child), S.R.V (Pride & Joy, Scuttle Buttin) veya 

benzer seviyede eserler. 

Yukarıda belirtilen sanatçılar ve eserler doğrultusunda en az 3 farklı stili kapsayacak 4 eserden 

oluşan 20 dakika sürecek bir performans ile sınava hazırlık yapmanız gerekmektedir. 

 

Davul alanında sınava girecek adaylar için 

Performans yüksek lisans programına davul ile başvuru yapan adayların jazz, fusion, rock ve 

blues gibi tarzları kapsayan bir repertuar ile performans sergilemeleri beklenmektedir. 

Belirtilen tarzlara dair içerik aşağıda verilmiştir. 

Caz: Bu tarz içerisinde çalınacak parça swing ritmi temel alınarak, doğaçlamalı olarak veya 

varsa solo bölümü ve tradingler de çalınarak icra edilmelidir. 

Fusion: Seçilen parçanın ana ritminin veya özellikli bir ritmi varsa çalımının gerçekleştirilmesi.  

Rock: Seçilen parçanın ritminin çalımının gerçekleştirilmesi. 

Blues: Bu tarz içerisinde Shuffle, Half-time shuffle gibi stiller ile 6/8 zamanlı ritm çalımının 

yapılması gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen tarzlar doğrultusunda en az 3 farklı stili kapsayacak 3 eserden oluşan 

maksimum 15 dakika minimum 8 dakika sürecek bir performans ile sınava hazırlık yapması 

gerekmektedir. 

Örnek sanatçı ve eserler:  

Caz: Sing Sing Sing, Caravan, Take the "A" Train 

Fusion: Weather Report - Teen Town, Blly Cobham - Red Baron 

Rock: Toto- Rosanna, Queen - Crazy Little Thing Called Love 

Blues: Stevie Ray Vaughan - Pride and Joy 



Not: 

 

- Yukarıda belirtilen eserler örnek eser düzeyleridir. Adaylar aynı eserleri çalmak zorunda 

değildir. Benzer başka eserlerin çalınmasında herhangi bir sakınca yoktur. 

 

- Yukarıda yer almayan çalgılar için yukarıdaki alanlara benzer bir biçimde çalgıda önem 

kazanan eser türlerinden 4 farklı türde eser çalmaları beklenir. Örneğin 1 etüt, 1 Türk eseri, 

modern ya da serbest eser, 1 klasik eser, 1 barok eser gibi… 

 

Müzikoloji Anasanat Dalı Bşk 

Doç.Dr. Ümit Kubilay CAN 


