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Opera Anasanat Dalı’nda yaş sınırı 25 olup sınav, Özel Yetenek Sınavı 3 aşamadan 

oluşur. 

                1.Aşama: 

Yapılan bu sınavda adayın sesinin türü, genişliği ve kalitesini ölçmek amaçlı gerekli 

görüldüğü ölçüde ses egzersizleri yaptırılır. 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilen bu 

sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri alan adaylar 2. aşamaya geçmeye hak kazanır. 

               2.Aşama: 

Adayın müziksel hafıza, işitme ve algılamasını değerlendirmek amacıyla piyanoyla 

çalınacak tek, çift ve üç sesleri vermesi, yine piyano ile çalınacak ezgileri sesle tekrar 

etmesi ve el vuruşlarıyla verilen ritm kalıplarını tekrar etmesi istenir. 

100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilen bu sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri alan adaylar, 3. 

Aşama sınavına geçmeye hak kazanır. 

              3.Aşama: 

Bu sınav kendi içinde 3 aşamadan oluşur:  

    a) Adaydan ses kalitesini, genişliğini ve müzikalitesini değerlendirmek amacıyla 

kendisinin hazırlamış olduğu aria- antiche, lied ya da bunlara eş değer 1 ya da gerekli 

görüldüğü taktirde 2 eseri seslendirmesi istenir. Piyano eşlikli şarkı söyleyecek adaylara 

sınav sırasında eşlik edilecektir. 

              b) Adayın teatral yeteneğini değerlendirmek amacıyla jüri tarafından kendisine 

verilecek olan bir konu ya da metni, sözlü ya da sözsüz yorumlaması istenir. 

              c) Adaya opera kültürü ile ilgili yazılı bilgi yoklaması yapılır. 3. Aşama sınavında 

baraj notu 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri alan adaylar kesin değerlendirmeye  

alınırlar. 

 

 

 

 



BALE SANAT DALI LİSANS GİRİŞ(LİSE-4 SEVİYESİ) 

Bale Sanat Dalı Lisans “kabul-kayıt şartları yönergesi” nde giriş sınavında adaylardan; lise -4 müfredat 

programına ait teknik-fizik-artistik kapasitelerinin değerlendirileceği 2 aşamalı (baraj-kesin kabul) Klasik Bale 

dersi istenmektedir. Gerekli  görüldüğü takdirde ek olarak klasik eserlerden solo veya egzersizlerde istenebilir. 

Baraj ve Kesin Kabul sınavları, müfredat programında bar-orta-alegro ve point egzersizlerinden oluşmakta ve 

lise-4 bitirme programı ile aynıdır. 

BARRE: Barre hareketleri kombinasyonlar içerisinde releve’ler, epolements’ler, tourlar ile, 

ORTA:  Port de bras ve epolements’ler,grand pirouettes-tour lends-temps lie pirouette-pirouette’ler üst 

üste ve çift tour ile, grand plie pirouettes preparation ve tour,tour fouette-tor pique-tour en dehors 

(leymdak)…kombinasyonlar ile gösterilecektir. 

ALLEGRO:  Jumplar orta ve büyük olarak , ilerleyerek,battü,en tournant,pas faili,sissone grand fondu,pas 

assemble,entrechat quatre-royal ilerleyerek,grand pas jete büyük pozlarda,pas de chat,pas cabriole,Temps 

glisse,pas amboite ilerleyerek,pas brize,ballote-grand sissone ouverte,pas develope-ballone..erkekler için ek 

olarak tour en air çift tour,semple en tournant,assamble en tournant,jete parter en tournant.., 

POİNT: Echappe-semple releve,petit pas jete 1/2,amboite ½ dönüşler ile,tour pique, chaines, glissade 

diyagonalden kombinasyonda ve çift tourlar ile, anler, ouverte,pique,pique fouette 90 derece,pas amboite yana 

ilerleyerek-dönerek,grand pirouettler tour,fouette 8,5.tourdiagonalde ve yerinde üst üste-atitude tour üst 

üste,changements de pieds en tournant,4-5-2.pozlardan çift tour,temps saute diagonalde ve ilerleyerek,temps 

leve sur la coud de pieds entournant,atitude en tournant öne ve arkaya ilerleyerek kombinasyon olarak 

yaptırılacaktır. 

Baraj ve Kesin kabul sınavlarına girecek adaylar PAS DE DEUX-SAHNE-REPERTUAR-BALE TARİHİ-DANS 

YAZISI-MODERN DANS-V.KONDÜSYON-KARAKTER –POİNT DERSLERİNİN FARK SINAVLARINDAN 

SORUMLUDURLAR.Bu derslere ait sınav içerikleri aşağıdadır. 

REPERTUAR : 1 VARİATİON-1 CODA   

SAHNE:           1  VARİATİON 

ESERLER: ŞIMARIK KIZ –FAİRY DOLL-PAS DE SKLAV-MAVİ KUŞ-GİSELLE KÖY PAS DE DEUX                      

PAS DE DEUX: Klasik bale repertuarından seçilecek bir pas de deux ve-allegro-dönüş-adagio kombinasyonu 

yaptırılacaktır. 

ESERLER:        ŞIMARIK KIZ-COPPELİA-CORSAİRE PAS DE DEUX 

MODERN DANS: lise-4 bitirme seviyesinde egzersizler yaptırılacaktır. 

V.KONDÜSYON : Karın-sırt-bel-kalça-bacak-point.. esneme ve kondüsyon egzersizleri uygulanacaktır. 

KARAKTER:     Barda ve ortada lise-4 bitirme seviyesinde etüd ve kombinasyonlar ile klasik repertuardan* bir 

karakter dans yaptırılacaktır. 



 *Eserler: Kuğu Gölü:mazurka-ispanyol dansı 

                                 Fındıkkıran: Rus –ispanyol Dansı 

BALE TARİHİ:  Dönemsel olarak Bale Tarihinin başlangıcından 20yy. Contemporary Ballet (ÇAĞDAŞ BALE) ye 

kadar tarihsel sürece hakim olduğunu yazılı ve sözlü gösterebilmek. 

DANS YAZISI: (Benesh Movement Notation):Elementary solo düzeyinde okuyup yazabilecek seviyeyi  okuma ve 

yazma ile yapabilmek. 

 

 


