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T.C. 

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI  

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

LİSANS PROGRAMINA ÖN KAYITLA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN  

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI 

SINAV TARİHİ: 26-27 Ağustos 2019 

•  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk 

Halk Oyunları Bölümü’ne 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavıyla 

alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavları, 26-27 Ağustos 2019 tarihlerinde ve tek 

aşamalı olarak yapılacaktır. 

•  Türk Halk Oyunları Bölümü Lisans Programına 30 öğrenci alınacaktır, 

•  İlan edilen ön kayıt koşullarına uygun olarak sınava başvuracak adayların, 2019 yılı 

TYT (YGS) sınavından en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir.  

• Özel yetenek sınavı ön kayıtları 05 Ağustos- 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında 

www.mehmetakif.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 

• Ön kayıt ilanları, 23 Ağustos 2019 tarihinde https://tmdk.mehmetakif.edu.tr/ 

adresinde yayınlanacaktır. 

• Adayları sınava gelirken Nüfus Cüzdanı ve Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını alarak 

yanlarında getirmelidir. Sınava Giriş Belgesi yanında olmayanlar sınava 

giremeyecektir. 

• Sırası geldiğinde, belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayan yedek aday, kayıt hakkını 

kaybetmiş sayılacaktır.  

• Özel Yetenek Sınavı’nın ilan ve kılavuzlarda belirtilen tarihler arasında 

tamamlanamaması halinde sınavlar, takip eden günlerde devam ettirilecektir 

•  Özel Yetenek sınav sonucunda kesin kayıt hakkı ve yedek kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin kayıtları, 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında ve mesai saatleri içinde 

yapılacaktır. 

http://www.mehmetakif.edu.tr/
https://tmdk.mehmetakif.edu.tr/
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           ÖNEMLİ UYARILAR 

• Tüm sınav aşamalarında adaylar cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları sınav 

yerinde bulundurmayacaklardır. Bu cihazların yanında olduğu belirlenen adayların 

sınavı geçersiz sayılacaktır. 

• Sınav esnasında öğrencinin tüm performansı kamera ile görüntülü ve sesli kayıt altına 

alınacaktır. 

 

Ön Kayıt Tarihi 05-21 Ağustos 2019 www.mehmetakif.edu.tr 

Ön Kayıt İlanı 23 Ağustos 2019 https://tmdk.mehmetakif.edu.tr/ 

Sınav Ön Kayıt Yeri www.mehmetakif.edu.tr  

Sınav Tarihi 26-27 Ağustos 2019 

Sınav Saati 10:00 

Sınav Yeri Konservatuvar Binası (İstiklal Yerleşkesi Avşar Han D Blok) 

Asil Kayıt Tarihleri  
02-06 Eylül 2019  (Mesai Saati Bitimine Kadar) 

Konservatuvar Binası (İstiklal Yerleşkesi Avşar Han D Blok) 

Yedek Kayıt Tarihleri 
10-12 Eylül 2019  (Mesai Saati Bitimine Kadar) 

Konservatuvar Binası (İstiklal Yerleşkesi Avşar Han D Blok) 
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TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 

ÖZEL YETENEK SINAVI TEMEL İLKE VE KURALLARI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk 

Halk Oyunları Bölümü Lisans Programının Özel yetenek sınavı tek aşamalı olarak 

gerçekleştirilecektir.  

Sınava girecek adayların sınav giriş tarih ve saatleri, üniversitemiz web sayfasında 

ilan edilecektir. Web sitesinde ilan edilen (https://tmdk.mehmetakif.edu.tr/) bilgilerin takip 

edilmesi adayların kendi sorumluluğundadır. Adaylar, belirtilen gün ve saatlerde sınav 

yerinde hazır bulunmadıkları takdirde, sınav hakkını yitirmiş olacaktır.  

 Adaylara sınava girmeden önce birer yaka numarası verilecektir. Adaylar sınav 

salonuna yaka numarasına göre sırayla ve teker teker alınacaktır.  

 Adaylar sınava rahat edebilecekleri giysilerle (eşofman, tayt, dans ayakkabısı, spor 

ayakkabısı) gelmek zorundadırlar.  

   Adaylar oyun sunum bölümünde sergileyecekleri oyunlara ait müzikleri, CD veya 

flash bellek ile sınav komisyonuna, sınav öncesinde teslim etmelidirler. 

  Tek aşamalı Özel Yetenek Sınavı;  Ses Tekrarı, Ritim Tekrarı, Ezgi Tekrarı, Oyun 

Algılama, Oyun Sunum ve Toplu Uygulama şeklinde yapılacaktır. 

 

Ses Tekrarı Bölümü 

Bu bölümde aday, kendisine piyanodan yöneltilen sesleri “na” hecesi ile 

tekrarlayacaktır. Adaydan, aynı anda çalınan iki sesi ayrıştırarak kalın sesten ince sese doğru 

seslendirmesi istenecektir. 

Sınavın “Ses Tekrarı” bölümünde yer alan soru sayısı ve puanlama aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 Tablo 1 

İKİ SES TEKRARI 

 

TOPLAM PUAN 

3 adet x 2 puan = 6 puan 6 puan 

https://tmdk.mehmetakif.edu.tr/


4 
 

Ritim Tekrarı Bölümü 

Bu bölümde adaylardan, biri ana usul diğeri aksak usul olmak üzere çalınacak toplam 

2 adet ritim kalıbını tekrarlaması istenecektir. Ritim kalıpları; ana usulde 4 ölçü, aksak 

usulde ise 2 ölçü olacaktır. Aday, ritim cümlesini ilk çalımda tekrarlayamadığı takdirde, 

ritim cümlesi ikinci defa çalınır ve puanlaması aşağıdaki gibi yapılır. 

Sınavın “Ritim Tekrarı” bölümünde yer alan soru sayısı ve puanlama aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

 

Ezgi Tekrarı Bölümü 

Bu bölümde adaydan, bağlama ve piyanoyla çalınacak bir makamsal, bir tonal ezgi 

kalıbını “na” hecesiyle tekrarlaması istenecektir. 

Dört ölçüden oluşan ezgi, piyano ve bağlama ile bir kez çalındıktan sonra adaydan 

tekrar etmesi istenir. Her ölçü 4 puan olarak değerlendirilir ve bu aşama toplam 16 puan 

olarak belirlenmiştir. Aday, ezgiyi ilk çalımda tekrarlayamadığı takdirde, ezgi ikinci defa 

çalınır ve puanlaması aşağıdaki gibi yapılır. 

Sınavın “Ezgi Tekrarı” bölümünde yer alan soru sayısı ve puanlama aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

     Tablo 3 

Tonal Ezgi Tekrarı  

(Ölçü x Puan) 

Makamsal Ezgi Tekrarı 

(Ölçü x Puan) 

TOPLAM PUAN 

4x2=8 

İlk Çalımda          :  8 puan 

İkinci Çalımda     :  4 puan  

 

4x2=8 

İlk Çalımda       : 8 puan 

İkinci Çalımda  : 4 puan  

 

16 puan 

      Tablo 2 

Ana Usul 

Ritim Kalıbı 

(Ölçü x Puan) 

Aksak Usul 

Ritim Kalıbı 

(Ölçü x Puan) 

Toplam 

Puan 

4 x 2 = 8 

İlk Çalımda     : 8 puan 

İkinci Çalımda: 4 puan  

 

2 x 4 = 8 

İlk Çalımda    : 8 puan 

İkinci Çalımda:4 puan  

 

16 puan 
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Oyun Algılama Bölümü 

Bu bölümde adayın hareket algılama, kavrama ve sergileme becerisi ölçülür.  

Adaylara, sınav komisyonunca hazırlanmış 6 hareket serisinden, kendilerinin kura çekerek 

belirleyeceği 3 adet hareket serisi gösterilip, tekrarlaması istenecektir. 

Sınavın “Oyun Algılama” bölümünde yer alan soru sayısı ve puanlama aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

       Tablo 4 

1. Seri 2. Seri 3. Seri      Toplam 

10 puan 10 puan 15 puan 35 puan 

 

 

Oyun Sunum Bölümü 

Oyun Sunum bölümünde aday 2 farklı Türk Halk Oyunu türüne ait (Örn: Halay, 

Horon, Zeybek, Teke, Kaşıklı, Karşılama, Hora, Bar) kendi hazırlayacağı minimum 1.5 

dakikalık (90 sn), maksimum 3 dk (180 sn) oyun serisini, müzik eşliğinde sınav komisyonuna 

sunacaktır.  

Aday isterse 3. ve 4. oyunu sergileyebilir, ancak değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

Aday, oynayacağı yöre oyunlarının özelliklerini sergileyebileceği düzeyde ve kendi 

belirlediği oyunları icra edecektir.  

Değerlendirme sırasında adayın artistik sunumu da puanlanacaktır. Müziklerin USB 

bellek ile sınav öncesinde komisyona teslim edilmesi gerekmektedir. 

Tablo 5 

1.Oyun 2.Oyun 3.Artistik Puanlama Toplam 

Puan 

5 puan 5 puan 5 puan 15 puan 
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Toplu Uygulama Bölümü 

Toplu Uygulama bölümünde adayların, gösterilen hareketi toplu halde öğrenebilme ve 

verilen müzik eşliğinde tavır ve üsluba dikkat ederek tekrar edebilme becerisi ölçülecektir.  

Adaylara yaka numarası verilerek, sınav komisyonunca belirlenecek herhangi bir yöre 

oyunu tüm adaylara aynı anda gösterilecektir. Adaylar gösterilen oyunu sergilerken 

komisyon, yaka numaralarına göre adayları puanlayacaklardır.  

        Tablo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplu Uygulama  Toplam Puan 

Puan 

12 puan 12 puan 
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Adayların sınav puanı, özel yetenek sınavının her bir bölümünde aldığı puanların 

toplamından elde edilir. Ortaya çıkan puan ÖYSP’dır (Özel Yetenek Sınav Puanı).  

ÖYSP’den yüz (lOO) puan üzerinden Elli (50) ve üstü puan alan adaylar Genel 

Değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Elli (50) puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır. 

ÖYSP hesaplanması tablo.7’de gösterildiği şekilde olacaktır. 

Tablo 7 

Ses Tekrarı Ritim 

Tekrarı 

Ezgi 

Tekrarı 

Oyun 

Algılama 

Oyun 

Sunumu 

Toplu 

Uygulama 

Toplam Puan 

(ÖYSP) 

         6          16         16             35            15               12           100 

 

YP (Yerleştirme Puanı) 

YP ile ilgili tüm hesaplamalar ÖSYM 2019 Kılavuzunun 9. Maddesine göre (Özel 

Yetenek ile Seçme Yöntemi) yapılacaktır. 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kilavuz_11022019.pdf 

 

Not: Sınav ile ilgili her türlü itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edildiği gün itibariyle en geç 3 iş 

günü içinde mesai bitimine kadar Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığına, yazılı bir itiraz 

dilekçesi ile birlikte yapılacaktır. Aksi halde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kilavuz_11022019.pdf

