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Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi,
Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanlarının
yer aldığı bir eğitim kurumudur. Genç ve küçük öğrencilerimizin yararlanmasına
yönelik; yaratıcı, disiplinli ve denetlenebilir müzik okulu programıdır. Ülkemizde
eksikliği hissedilen bu alan, bilimsel inceleme ve araştırmalarla da
desteklenmektedir.
Bu çalışmalar ile,
• Öğrencilerimiz nitelikli müziği anlama, sevme, ezgisel ve armonik yapısını
takip edebilme konusunda iyi bir dinleyici olmalarını saglamak,
• Öğrencilere YÜSEM Müzik Akademisi'nde aldıkları eğitimle, hayatları
boyunca sahip olabilecekleri değerli bir hobi kazandırmak,
• Öğrencilerimizin genç yaşlardan itibaren aldıkları bu ciddi eğitimle;
üniversite düzeyinde profesyonel müzik egitimine rahatlıkla geçmelerini
sağlamak, hedeflenmiştir.
Haftada bir gün, 45 dakika birebir yapılan derslerin yanında, yeterli gelişim
gösteren ögrencilere Yaşar Üniversitesi kampüsü salonlarında “KONSER”
imkanları sağlamaktadır.
YÜSEM Müzik Akademisi'nde Verilen Eğitimler:
Enstrüman Eğitimi: Piyano, Gitar, Keman, Viyola, Çello, Kontrabas,
Marimba, Perküsyon
Ses Eğitimi: Şan, Caz Vokal, Pop Vokal
Solfej Eğitimi
Kompozisyon Eğitimi
Koro ve Orkestra Çalışmaları
YÜSEM Çocuk Korosu, YÜSEM Yaylı Çalgılar Orkestrası
* İki kişiden fazla başvuru olduğu taktirde yukarıda yer almayan diğer tüm
enstrümanlarda da eğitim verilebilecektir.
Müzik Akademisi'nde üç farklı program düzenlenmektedir.
1- SERTİFİKA PROGRAMI
6-18 yaşları arasındaki yetenekli öğrencilere müzik eğitimi veren bir programdır.
Bu programa sınavla öğrenci alınır. Giriş sınavında öğrencinin hangi kurda
eğitim göreceği jüri tarafından belirlenir. Eğitim programı 8 kur’dan oluşur.
Her bir kur’a geçiş sınavla olur.

Sertifika/ Başarı Belgesi
8 kurdan oluşan bu programa devam eden ve başarı koşullarını yerine
getirerek eğitimini tamamlayan öğrencilere Başarı Belgesi/ Sertifika verilir.
Kur Atlama
Öğrenciler kur atlama sınavı ile bir üst kura geçebilirler. Kur atlama sınavı
eğitmenin başvurusu üzerine açılır. Öğrenciden sınavda beklenen; bulunduğu
kuru başarı ile tamamlaması ve eğitmenin belirlediği parçaları jüri önünde
çalacak düzeyde bir performans göstermesidir.
2- HOBİ DÜZEYİNDE GELİŞİM PROGRAMI
Bu programda yaş sınırı ve giriş sınavı yoktur. Seçilen enstruman dersinin
yanında solfej dersi isteğe bağlı olarak verilir.
GENEL BİLGİLER
Ders Saatleri
Enstruman dersleri bireysel olmak üzere haftada bir ders saatidir, solfej
dersleri toplu olarak yine haftada bir ders saati olarak yapılır.
Bir ders süresi 45 dakikadır.
Devam Koşulları
Öğrenciler derslerin %80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Mazeretsiz
olarak öğrencilerin gelmediği dersler yapılmış kabul edilir ve telafi edilmez.
Eğitmenler gelemedikleri derslerin telafisini yapmakla yükümlüdür.
Günlük Çalışmalar
Bu eğitim programından en iyi şekilde verim alabilmek için öğrencilerimizin
verilen ödevleri hergün belirli bir süre enstrümanları ile çalışmaları
gerekmektedir. Günlük çalışma süresi öğrencinin seviyesine uygun olarak
eğitmeni tarafından belirlenir.
Konserler
Her yıl düzenlenen konserlerde uygun görülen öğrencilerimiz gelişimlerini
sergileme olanağı bulur ve sahnede konser vermenin eşsiz deneyimini yaşar.
Velilerimizden Gelişime Destek
Yetenekli öğrencilerimizin gelişimleri açısından, anne ve babalara bu genç
müzisyenleri sık sık konserlere götürmelerini ve düzenli olarak müzik
dinletmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca başarılı bir eğitimin Veli-Öğretmen
arasındaki yakın işbirliği ile daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşeceği de
unutulmamalıdır.

Tüm öneri ve dilekleriniz için :
Broşürün içinde de belirtildiği gibi eğitimin en önemli
unsurlarından biri olan sizlerden gelen öneri ve şikayetleriniz bizim
için büyük önem taşımaktadır. Bu bilgilerin değerlendirilmesi
amacıyla oluşturulmuş iletişim bilgileri aşağıdadır.
Aylin Aybek
YÜSEM Genel Sanat Koordinatörü
Tel: 232 411 54 20
Cep: 532 613 81 10
aylin.aybek@yasar.edu.tr
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