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OSMANİYE VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ   

MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ UYGULAMA SINAVI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 

-Sınav Tarihi: 10 -12 Ekim 2018 

-Sınav Yeri: Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 

Adres: Fakıuşağı Mah. 45101 Soka No3 Merkez/OSMANİYE 

Tel: 0328 790 20 03 

-Sınav Saati :   

Sabah oturumu: 09.00 

Öğle oturumu: 14.00 

*Not: Her adayın sınav saatinden 15 dk. önce sınav yerinde kimlik belgeleri (Ya da kimlik 

yerine geçen herhangi bir resmi belge) ile birlikte bulunması gerekmektedir. 

SINAVIN UYGULAMA ESASLARI 

A) MÜZİK BÖLÜMÜ 

Müzik (Piyano, Bağlama, Flüt, Keman, Ud ) kadroları için uygulanacak sınav şekli aşağıdaki 

gibidir (Açık bulunan diğer kadrolara başvuru olmadığı için kriterler belirtilmemiştir); 

      Sınav üç bölümden oluşmaktadır. 

1) İCRA 

       Bu bölümde adayın çalgı çalmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür. Adaylardan 

kendi hazırladıkları iki eseri çalgısıyla çalması istenir. 

- Bağlama  ve Ud için bir saz eseri bir sözlü eser  

- Piyano, Flüt, Keman için bir batı bir Türk eseri 

Puanlamada etkili olacak kriterler; 

*Teknik ( oturuş, duruş, tutuş) 

*Notaya Hakimiyet  

*Entonasyon (Piyano alanı hariç) 



* Eserin gerektirdiği tekniklerin kullanımı 

*Müzikalite - Yorumlama 

*Eser düzeyi 

Not: 

* Adaylar, piyano dışındaki her türlü çalgı, nota ve benzeri araç-gereçleri kendileri getirir. 

2) DEŞİFRE  

       Bu bölümde adayın nota okuma becerisi ölçülür. Verilen notanın, çalgısı ile deşifre 

edilmesi istenir. 

      Puanlamada etkili olacak kriterler; 

     *Notaya Hakimiyet 

     *Gerekli Tekniklerin Kullanımı 

     * Müzikalite 

     3) TEORİK VE TEKNİK BİLGİ 

       Bu bölümde adayın, çalgısı ile alakalı teorik ve teknik bilgisi ölçülür (Güzel Sanatlar 

Liseleri Öğretim Programlarında yer alan konulardan olmak üzere kura ile belirlenecek 2 adet 

soru sorulacaktır). 

**Not: Adaylar özgeçmişlerini ve çalacakları eserlerin birer nüshasını komisyona vermek 

üzere hazır bulunduracaklardır. 

B) GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ 

1) Birinci Aşama: Modelden desen çalışması  

2) İkinci Aşama: İmgesel (Konu sınav anında duyurulacaktır). 

*NOT: Resim kağıdı, kalem, silgi, açacak tarafımızdan verilecektir. Adayların özgeçmişlerini 

(Alanında yaptığı çalışmaları içeren) komisyona vermek üzere yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. 26/09/2018 

 


