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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 (%30), Performans 

(%60) ve Mülakat (%10) 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 gibi çalgılarla girilebileceği gibi Oda Müziği (Orkestra-Koro) veya Müzik Teorisi 

alanından girilebilir. Adayların sınava çalgılarıyla birlikte gelmesi gereklidir (piyano dışında). 

Korepetitör ile birlikte sınava girecek adayların korepetitör 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. 



Yüksek Lisans Giriş Sınavı Çalgı Alanları İçin Örnek Eser Düzeyleri 

 
 

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) 

 

 

 
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… 


