KARŞIYAKA BELEDİYESİ ODA ORKESTRASI
Sanatçı Sınavı
İzmir Karşıyaka Belediyesine bağlı Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrasına “KODA”
Keman ve Viyola sanatçısı alınacaktır. Oda Orkestrasına alınacak sanatçılarla ilgili
şartlar ve sınav müfredatı aşağıda belirtilmiştir.

SINAV
1.Sınav 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde, İzmir Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat
Merkez’inde yapılacaktır.
2.Sınav keman ve viyola dallarında, iki aşamalı olarak yapılacaktır. Adayların sınav
saat ve tarihleri 15 Aralık 2016 tarihinde Karşıyaka Belediyesi web sitesinden ve
Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi duyuru panosundan yayınlanacaktır.
3. Sınava katılacak adaylardan aşağıda istenen belgeler kapalı zarf içinde 14 Aralık
2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkez’ine
imza karşılığı kendisi ya da 1. derece yakını tarafından (birim yöneticisine) teslim
edilecektir. Zarfların üzerine adayların adı, soyadı, telefon numarası, açık adresi, e-mail
adresi ve hangi çalgı için sınava gireceği belirtilmelidir.
4.Posta yolu ile yapılacak müracaatlar, taahhütlü posta ile yapılmalıdır. İstenilen
belgelerde eksik olması halinde sorumluluk adaya ait olacaktır.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1.T.C. Vatandaşı olmak.
2.Yurt içinde ya da yurt dışında eğitim veren konservatuarların ya da üniversitelerin
müzik eğitimi veren fakültelerinin ilgili bölümlerinden en az ön lisans derecesinden
mezun olmak. (Yurt dışı üniversiteler için YÖK denklik şartı aranır.)
3.Askerliğini yapmış olmak ya da tecilli olmak. (Erkek adaylar için)
4.1 Ocak 1982 tarihinden sonra doğmuş olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER
1.Nüfus cüzdan sureti. (Sınav anında jüri üyelerine aslı ibraz edilecektir.)
2.Noterden onaylı diploma ya da çıkış belgesi.
3.2 adet 4,5x6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf.

KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1.Yurtdışından diploma ibraz edenlerin YÖK denklik belgesi.
2.Cumhuriyet Savcılığı'ndan sabıkası olmadığına dair alınmış sabıka kaydı.(2016 Yılı
Aralık veya Ocak 2017 ayında alınmış olmalı)
3.Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu.

Yapılacak sınavda başarılı olanlar, Karşıyaka Belediyesi Oda
Orkestrasında hizmet satın alması yoluyla aylık ücretli olarak istihdam
edilecektir.
Karşıyaka Belediyesi mücbir sebepler olması halinde, tek taraflı olarak

hizmet alımı işinden vazgeçebilir. Sınava girmiş olmak, kazanana bir hak
getirmez.

SINAV PROGRAMI
Tüm katılımcılar eşlikçilerini kendileri getireceklerdir.
Sınav iki aşamadan oluşacaktır.
Keman
1.Aşama
a - Adayın kendi seçeceği bir
etüt
b - Adayın kendi seçeceği bir Mozart Konçerto’nun 1.Bölümü (kadansı ile birlikte)
2.Aşama
a - Adayın kendi seçeceği klasik ya da romantik dönemden bir sonat ya da konçertonun 1.
Bölümü (varsa kadansı ile birlikte)
b - Orkestra Parti Çalma
(adaylar aşağıda belirtilen eserlerin 1.keman partisi tüm bölümlerinden sorumludur)
- Çaykovski Op.48 Yaylı Çalgılar Serenadı
- Şostakoviç Op.110a Oda Senfonisi
- Dvorak Op.22 Yaylı Çalgılar Serenadı
c - Deşifre ve mülakat
Viyola
1.Aşama
a - Adayın kendi seçeceği bir
etüt
b - Hoffmeister, Stamitz ya da Christian Bach konçertolardan birinden 1.Bölüm (varsa
kadansı ile birlikte)
2.Aşama
a - Adayın kendi seçeceği klasik ya da romantik dönemden bir sonat ya da konçertonun 1.
Bölümü (varsa kadansı ile birlikte)
b - Orkestra Parti Çalma
(adaylar aşağıda belirtilen eserlerin tüm bölümlerinden sorumludur)
- Çaykovski Op.48 Yaylı Çalgılar Serenadı
- Şostakoviç Op.110a Oda Senfonisi
- Dvorak Op.22 Yaylı Çalgılar Serenadı
c - Deşifre ve mülakat

