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       Okulumuz 2001 yılından itibaren eğitim öğretim vermektedir. Mezun öğrencilerimiz 

öğretmenlik yapmakta, okullar açmakta ve konservatuvarı kazanan öğrencilerimiz 

sanat hayatlarına profesyonel sanatçılar olarak devam etmektedirler.

       Mimar Sinan Üniversitesi Bale Anasanat Dalı Modern Dans Sanat Dalı mezunu 

kurucumuz Çağdan Büyük, bale ve modern dans eğitimlerinin yanı sıra, çocuk oyunları, 

müzikalleri yazarak, müziklerini besteleyerek; sanat yönetmeni olarak da çalışmalarını 

sürdürmektedir. Merkezi, ilk açıldığı yer Edirne olan ve daha sonra İstanbul'da şubesi 

açılan okulumuzun önceliği, öğrencilerimize bir aile ortamı sıcaklığında, sanatı 

sevdirerek, doğru tekniklerle eğitim vermektir. 
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ÖYKÜ SANAT MERKEZÝ PEDAGOJÝK BÝR OKULDUR

       Okulumuz öğrenci odaklıdır. Her öğrencinin bale sanatından yada bu sanat dalından 

edineceği kazanımlar farklı olabılır. Bale kursları kayıt sırasında boy, kilo, vücut oranları 

gibi kriterler değil, öğrencinin bu sanat dalına ilgi duyması önemsenir.

       Müzik kurslarına kayıtta mutlaka bir deneme dersi yapılır. Öğrencinin özel bir yeteneği 

yoksa, ritim kulağı yoksa mutlaka veliye söylenir. Veli, öğrencinin ritim duygusunu 

geliştirmek amacıyla da kayıt olabilir. Öğrenci çalmak istediği enstruman yerine başka 

bir enstrumanı çalmaya daha uygun olabilir. Deneme dersinde veli bu konuda 

bilgilendirilir.

       Okulumuza devam eden öğrencilerin ilerlemeleri, devam ettikleri branşa ne kadar 

ilgi duydukları  öğretmenlerimiz tarafından takip edilir ve öğrencinin durumuna göre 

konservatuvar kriterlerine uygun öğrencilerin velilerine özel bilgi verilir.

       Okulumuz gösteri ve konserleri velilerimize şov amaçlı değil öğrenci odaklıdır. 

Öğrencinin gösteri ve konserlerden keyif alması, özgüvenini geliştirmesi ve motivasyon 

sağlaması hedeflenir.

       Okulumuz Edirne'de 19 yıldır eğitim verdiği için tüm sertifika programları açılmıştır, 

okulumuzdan yurt dışı ve yurt içi ek sertifikalar da alabilirsiniz. Farklı sınav programlarına 

katılım zorunlu değildir.



www.oykusanat.com3

TÝYATRO BÖLÜMÜ

       Çocuk tiyatroları ile pek çok sahnede izleyebileceğiniz Öykü Sanat Merkezi,

profesyonel tiyatro eğitmenleri okulumuzda belirli günlerde oyunculuk eğitimlerini 

sürdürmekteler. Ödüllü oyuncuların yer aldığı kadromuzla, eğitimlerimizi İstanbul’da 

kendi sahnemizde sürdürüyoruz. Sahnemizde profesyonel ses, ışık sistemi ve tiyatro 

salonu ortamında eğitim alan öğrencilerimiz de oyunlarımızda yer alabiliyor.  

• TİYATRO OYUNCULUĞU M.E.B. ONAYLI SERTİFİKA PROGRAMI
• YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ M.E.B. ONAYLI SERTFİFİKA PROGRAMI
• KONSERVATUVARA HAZIRLIK GRUBU
• GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE HAZIRLIK GRUBU
• KONSERVATUVAR VE GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE HAZIRLIK 
   ÖZEL DERS (Kişiye özel program)

       Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Liselerine hazırlık grupları yoğun bir tempo ile 

çalışmalarını sürdürüyorlar. Eğitmenlerimiz konservatuvar ve güzel sanatlar lisesi 

öğretmenleridir. Kursiyerler sınava tüm bilgilerle donatılmış olarak hazır olmanın 

özgüvenini yaşarlar.  

       Yaratıcı Drama eğitmen eğitimi ile Milli Eğitime bağlı Özel ve Devlet okullarında 

egzersiz ve kurs açabilirsiniz. Bu eğitim sonucunda alacağınız sertifika ile iş dünyasında, 

insan kaynaklarında ve tiyatro kurslarında çalışabilirsiniz. Bu eğitime, psikologlar, 

psikolojik danışmanlar, aile danışmanları, sosyologlar, öğretmenler ve bu alana ilgi 

duyan yetişkinler katılabilir.

Okulumuz Tiyatro Bölümü Eðitimleri :

• YARATICI DRAMA (5-6 yaş)
 (İlk-Orta-Lise seviyesinde ayrı gruplarda)• TEMEL OYUNCULUK

 (18 yaş ve üzeri)• TEMEL OYUNCULUK GENÇ VE YETİŞKİNLER
 (18 yaş ve üzeri)• İLERİ OYUNCULUK EĞİTİMİ

• YETİŞKİN OYUNCULUK EĞİTİMİ
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MÜZÝK BÖLÜMÜ

� PÝYANO � KEMAN  � GÝTAR � SOLFEJ � ÞAN

       Okulumuzda bir enstruman çalmaya başlayan öğrencilerimiz haftada bir gün 

"özel ders" şeklinde eğitim alırlar. İlköğretim 1. Sınıfa başlayan öğrencilerimiz özel 

derslerinin yanı sıra, haftada bir gün de toplu solfej derslerine katılırlar. Solfej dersleri 

enstruman eğitimlerini destekler, daha hızlı ilerlemelerine ve gelişmelerine olanak tanır.

       Milli Eğitim Bakanlığı Sertifika programına dahil olan öğrenciler, eğitim süreleri 

sonunda mezuniyet sınavına girerek, "Milli Eğitim Bakanlığı" onaylı sertifikalarını alırlar. 

Hobi olarak devam eden öğrenciler de diledikleri zaman sertifika programlarına 

katılabilirler, ancak  hobi kurslarından farklı olarak verilen solfej ve ek dersleri 

tamamlayabilmeleri için 1. Sınıftan başlayarak ilerlemeleri gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı 

sertifika programlarında öğrenciler, E-Özel sistemine işlenir ve seviyeleri tamamlayarak 

ilerleyebilmeleri mümkündür.

       ABRSM Sertifika sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimizi her yılın sonunda 

İngiltere'den bir sınayıcı gelerek sınava alır. Başarılı olan öğrenciler tüm dünyada geçerli 

İngiltere Kraliyet Müzik Akademisi ABRSM sertifikasına sahip olurlar. ABRSM sınavlarına 

katılım için başvuru zamanını geçirmemek ve erken karar vermek (Ekim-Kasım 

aylarında), öğretmeninin öğrenciyi daha iyi hazırlaması için önemlidir. Öğrenci kendi 

seviyesine uygun herhangi bir seviyeden sınava girebilir, 1. Seviyeden başlaması 

gerekmez. Seviye tespitini,talebiniz olursa, öğretmenlerimiz yapacak ve sizleri 

bilgilendirecektir.

       Programları tamamlayan öğrenciler güzel sanatlar liselerine hazırlanmak isterlerse, 

öğrenci ek derslerle sınava hazırlanır. Üniversite seviyesi için devlet konservatuvarları 

hariç olmak üzere "Marmara Ünv. , Hacettepe Ünv. ve özel üniversitelerin konservatuvar 

ve müzik bölümleri sınavlarına  başvurabilirler. Royal Academy ABRSM sertifikalarını 

tamamlayan öğrenciler, direkt ABRSM üniversite denkliği ve akreditasyonu olan sistemde 

ABRSM üniversite diplomaları eğitimine okulumuzda başlayabilirler.

� ABRSM DÝPLOMALARI ÜNÝVERSÝTE DENKLÝÐÝ SAÐLANMIÞDIR. UZAKTAN EÐÝTÝM VE SINAVLA SÜRDÜRÜLÜR.

� YURT DIÞI MÜZÝK BÖLÜMÜ ÜNÝVERSÝTE EÐÝTÝMLERÝ VE YAZ KURSLARI ÝÇÝN KURUCUMUZ ÇAÐDAN BÜYÜK ÝLE ÝRTÝBATA GEÇEBÝLÝRSÝNÝZ.
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STREET JAZZ DANS HOBÝ GRUPLARI 
(Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul Öğrenci Grupları)

MODERN DANS HOBÝ GRUPLARI 
(Lise Seviyesi ve Yetişkin Öğrenci Grupları)

   M.E.B. MODERN DANS  (ÇAÐDAÞ DANS) SERTFÝKA PROGRAMI
   (Ortaokul / Lise Seviyesi Grupları ve Yetişkin Kursiyerler)
•  İLK DEVRE           (2 YIL)
•  ORTA DEVRE       (2 YIL)
• YÜKSEK DEVRE  (2 YIL)

BALE VE DANS MEZUN ÖÐRENCÝLERÝMÝZ ÝÇÝN,
Lise sonrasında eğitim alabilecekleri üniversitelere örnekler:

• İSTANBUL MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ  Çağdaş Dans Bölümü
• ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI Çağdaş Dans Bölümü
• GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
• YURT DIŞI ÜNİVERSİTELERE ÖRNEKLER (Dil Belgesi Gerekmektedir.)
- NYU Tisch School of the arts /Barnard Collage / Juiliard - New York
- University of Berdfordshire /Uni of Winchester /UCEN/Liverpool Collage - İNGİLTERE

       Sertifika programlarını tamamlayan öğrenciler bir üst seviyeden eğitimlerini 

sürdürebilirler. Lise seviyesi sonrasında üniversitelerin çağdaş dans, müzikal ve tiyatro 

bölümleri için  yeterli dans eğitimlerini tamamlamış olurlar. Üniversitelerin yetenek 

sınavlarını kazanırlarsa profesyonel çağdaş dansçı olma yolunda ilerlerler. 

Öğrencilerimiz kursumuzda aldıkları dans eğitimi belgeleri ile yurtdışı ve yurtdışı 

üniversitelerin dans bölümlerine  de başvurabilirler. 

       Dans eğitimine Street Jazz Dans ile başlayan bir öğrenci yaşı ilerledikçe "Modern 

(Çağdaş) Dans" ile devam eder; dans çalışmalarına ek olarak bale, teknik derslerle kas 

gelişimi güçlendirilir. Vücudu ve teknik bilgileri, gelecekte bu sanat dalını seçebilmesine 

olanak tanıyacak şekilde hazırlanır. Dans, öğrencinin ömür boyu keyifle sürdüreceği 

hobisi veya bir ek mesleği de olabilir. Arzu ederse ve yeteneği varsa bu alanda 

profesyonelleşebilir. 

YURT DIÞI EÐÝTÝM VE TÜM DETAYLAR ÝÇÝN KURUCUMUZ ÇAÐDAN BÜYÜK ÝLE ÝRTÝBATA GEÇEBÝLÝRSÝNÝZ.
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BALE ve DANS BÖLÜMÜ

� 3 YAÞ MÝNÝ BALE

�  4-5 YAÞ HAZIRLIK

�  BALE ÝLK DEVRE          

� BALE ORTA DEVRE

�  BALE YÜKSEK DEVRE  (4 YIL)  YÜKSEK DEVRE ÝLERÝ BALE MEZUNÝYET

� YETÝÞKÝN BALE EÐÝTÝMÝ  (18 YAŞ - 40 YAŞ HOBİ GRUPLARI)

     "Bale Sanatçıları Derneği" tarafından tüm bale kurslarında uygulanacak tek bir 

program hazırlanmıştır. M.E.B tarafından onaylanan programa, tüm bale kursları resmi 

olarak tabi olmuştur.  Geçmiş yıllarda kayıt olmuş ve bale kurslarına devam eden 

öğrenciler E-Özel otomasyon sisteminde seviyelerine göre yerleştirilirler. Orta Devreden 

mezun olan öğrenciler sertifikaları ile sadece küçük yaş gruplarına, yüksek devre mezunu 

öğrenciler yüksek devre öğrencilerine de eğitim verebileceklerdir. 

         Hazırlık sınıfını atlamadan, öğrenciler 1. Sınıfa Kabul edilmeyecekler veya hazırlık 

sınıfını tamamlama programına katılarak 1.Sınıfa Kabul edileceklerdir. Sertifika 

programlarında öğrenci bilgileri ve  sınavlar, M.E.B. E-Özel sistemine işlenmektedir.

       Bale eğitiminde çok yetenekli öğrenciler, okulumuz öğretmenleri tarafından 

konservatuvar sınavlarına yönlendirilir. Konu ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme 

okulumuz tarafından yapılmaktadır.

OKULUMUZ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 
SAGEP PROGRAMINI UYGULAR VE ÖĞRENCİLERİMİZ 
HER YIL KONSERVATUVAR SINAVLARINA GİREREK 

KONSERVATUVAR SERTİFİKALARINI ALIRLAR.

ÖNEMLİ NOT ! ÜNİVERSİTELERİN KONSERVATUVAR PROGRAMLARI
1.2. SINIF İLK DEVRE / 3.4. SINIF YARI ZAMANLI / ORTAOKUL 

TAM ZAMANLI OLARAK EĞİTİM VERİR. 
DAHA SONRASINDA ARADAN ÖĞRENCİ ALINMAZ.

KONSERVATUVAR SERTİFİKASI YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA GEÇERLİDİR.
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MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI SERTÝFÝKA PROGRAMLARIMIZ ÝLE ÝLGÝLÝ DAHA DETAYLI BÝLGÝYÝ MÜDÜRÝYETÝMÝZ YA DA 

ÖÐRETMENLERÝMÝZDEN ALABÝLÝRSÝNÝZ.

SINAVA GÝRECEK TÜM ÖÐRENCÝLERE BAÞARILAR DÝLERÝZ...

•  Müzik sınavları nedir ve kaç seviyedir ?
•  Sınavlar kim tarafından ve nasıl uygulanır ?
•  Sınav için ek ücret ödenmesi gerekir mi ?
•  Puanlama sistemi nasıldır ?
•  Alınan sertifikanın kullanım alanları nedir ?

M.E.B. SERTÝFÝKASI NEDÝR ? ve KAÇ SEVÝYEDEN OLUÞUR ?

SINAVLAR KÝM TARAFINDAN VE NASIL UYGULANIR ?

PUANLAMA SÝSTEMÝ NASILDIR?

• Sertifika programları Milli Eğitim Bakanlığı' nın, milli eğitim bakanlığına bağlı özel 
   kurumlarda eğitim gören öğrencilere tanımış olduğu bir ayrıcalıktır.
• S ertifika programına dahil olan öğrenci her sene belirli sınav aşamalarına hazırlanıp 
   sene sonunda sınava girer.
• S ınavlar 8 aşamadan oluşur. 8. seviye sınavını başarı ile geçmiş öğrenci Milli Eğitim 
   Bakanlığı'ndan onaylı müzik sertifikası almaya hak kazanır.

• Ö ğrenci Eylül ayından  itibaren gireceği seviyenin sınavına öğretmeninin yönlendirmeleri 
   doğrultusunda hazırlanır.
• S ınavlar kurumumuzun müzik bölümü öğretmenleri tarafından yapılır ve puanlandırılır.
• Ö ğrenciler kendi eğitim gördükleri kurumda kendi öğretmenleri ile birlikte sınava girer.
• H er öğretmenin verdiği puanların ortalaması öğrencinin sınav puanını belirler.

• H er öğretmen puanlamayı tamamen objektif bir yaklaşımla yapar  ve öğrencilerin yaş, 
   sınav deneyimi, heyecan gibi faktörleri de göz önünde bulundurur.
• Sınavlar; gamlar ve arpejlerini içeren teknik, 3 adet parçayı içeren eser, solfej sorularını 
   içeren teorik olmak üzere 3 kısımda incelenir ve her biri ayrı ayrı puanlanır.
• S olfej sorularına öğrenciler sene boyunca katıldıkları solfej derslerinin bilgi birikimi ile 
   cevap verir.
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ABRSM SINAVLARI

• Abrsm nedir ?

• B aşvurular nasıl yapılır ?

• S ınav kaç seviyeden oluşur ?

• Sınavlar nasıl ve kim tarafından yapılır ?

• Sertifika almanın avantajları nelerdir ?

• Sınavlarda yaş sınırlaması var mı ?

ABRSM NEDÝR ?

• İ ngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (The Associated Board of the Royal 

   Schools of Music), dünyada 100’den fazla ülkede aşamalı müzik sınavları sistemi 

   sunan bir kuruldur.

• 35 çalgı, şan, teori ve uygulamalı müzisyenlik dallarında yapılır ve müzik eğitimi 

   almakta olan öğrencilere, amatör veya profesyonel her yaştan müzisyene açıktır.

• Dünyadaki en büyük müzik sınav sistemidir ve dünya çapındaki müzik eğitimi 

    standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde büyük role sahiptir.

• Müzik alanında öğrencilerin farklı bir ufka sahip olmalarını sağlamak ve müzik 

   eğitimleri konusunda onları geliştirmek adına oluşturulmuş, müzik dönemlerini de 

   içine alan  geniş kapsamlı programlara sahiptir.
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SINAVLARA BAÞVURU NASIL YAPILIR ?

• Öğrenci, hazırlık sınavı denilen ve geçme/kalmanın olmadığı bir sınava tabi tutulur. 

   Sınav anında, öğrenci ile ilgili alınan notlardan oluşan  belge sınav sonunda öğrenciye 

   verilir.

• Hazırlık sınavı sonraki sınavların bir klavuzu olacağından önemlidir. Sınayıcının 

   öğrenci hakkındaki görüşleri sonraki sınav aşamaları için önem taşır.

• Sınav, hazırlık sınavı dışında 8 seviyeden oluşur ve her seviyenin kendine ait zorluk 

   dereceleri vardır.

1. ve 4. seviye arasında teori sınavı, sınavın içinde yapılırken 5. sınıftan 
itibaren teori ayrı bir sınav şeklinde ve yazılı olarak da yapılmaya başlanır.

• D olayısıyla 5. seviye bir baraj sınavı olarak kabul edilir ve diğer aşamalara girebilmek 

   için ön şart olarak kabul edilir.

• H er aşama sonunda geçtiği sınavın sertifikası öğrenciye verilir.

SINAVLAR NASIL VE KÝM TARAFINDAN YAPILIR ?

• K ayıt olmadan önce sınav programı hazırlamak için İngiltere'nin kendi hazırlamış 

   olduğu sınav kitapçığından a-b-c başlıklarından 1'er parça olmak üzere seçilir ve 

   öğrenci bu parçalara hazırlanır.

• S ınavda teorik olarak yer alacak olan ritim, ezgi tekrarı, deşifre, tek ses verme ve 

   gamlar gibi teorik ve teknik konularda da yıl boyunca hazırlık öğretmen tarafından 

   yaptırılır.

• S ınav yer/gün ve saat bilgisi kuruma gönderilir ve veli ile en kısa sürede paylaşılır.

• B elirtilen gün ve saatte belirtilen yerde öğrencinin kimliği ile birlikte orada olması 

   çok önemlidir. Çünkü bu hususlarda değişiklik yapılması söz konusu değildir.

• Sınavlar İngiltere'den gelen sınayıcılar tarafından yapılır ve öğretmen sınava alınmaz.

• S ınavda öğrenci, sınayıcı ve 1  çevirmen olmak  üzere 3 kişi bulunur.

• Eşlik gerektiren enstrümanlarda (keman,çello vb.) eserlerin çalınacağı sırada sınava 

   eşlikçi de dahil olur fakat eserlerin bitiminde çıkar. Sınava bu şekilde devam edilir.
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SERTÝFÝKA ALMANIN AVANTAJLARI NEDÝR ?

• Sınav programları, geniş müzik dönemleri skalaları sebebiyle, sanatta öğrenciye çok 

   daha geniş bir yelpazede eğitim verir  ve bu şekilde formların farklılıklarını deneyim 

   eder. Bu sebeple öğrenci müzik konusunda daha donanımlı bir hale gelir ve sanatta 

   disiplin konusunda eğitilir. Program düzenli bir çalışma planlamasını içine alır.

• P rogram bir çok ülkede yapılması uygun görülen ve en çok kabul gören ertifika  

   programıdır. Dolayısı ile yurt dışındaki pek çok ülkede, Türkiye'de olduğu gibi 

   geçerliliği vardır.

• Y urtdışı eğitim başvurularında sertifikanızı eğitimlerinize ekleyebilirsiniz.

• S ertifika programı uzun bir süreç ve zaman ayırma gerektirdiğinden 8 seviyeyi de 

   tamamlamış öğrenci, sanat konusunda iyi eğitilmiş ve disiplin kazanmış bir profil çizer.

• S ınavların M.E.B. sınavları ile birlikte götürülmesinde herhangi bir engel yoktur. Sene 

içinde her ikisi ile de ilgili çalışmalar yürütülebilİr.

•  ABRSM sertifika programları her yaştan ve her seviyeden ister amatör ister 

   profesyonel olsun herkesin girebileceği bir sınavdır.

• S ınavlara her yıl girmek zorunlu değildir. Öğrenci ve veli istediği takdirde ara verebilir 

   fakat disiplinin edinilmesi ve kaybolmaması konusunda 1 seneden fazla ara 

   verilmemesi iyi olacaktır.

ABRSM sýnavlarý ile ilgili daha geniþ bilgi almak ya da aklýnýzdaki sorularý yöneltmek adýna müdüriyetimize ya da 

öðretmenlerimize baþvurabilirsiniz.

KATILACAK OLAN ÖÐRENCÝLERE ÞÝMDÝDEN BAÞARILAR�

SINAVDA YAÞ SINIRLAMASI VAR MI ?
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KONSERVATUVAR SINAVLARI

     Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde 

gerçekleştirilen Sanatsal Gelişim Programı'nın amacı (kısa adıyla SAGEP), kendi 

imkanları dahilinde sanatla amatör olarak ilgilenen bireyleri, bu yönlerinde desteklemek 

ve öğretim elemanlarından alacağı sertifika ile sanatsal yönünü belgelemektir. Böylelikle 

kişi amatör olarak ilgilendiği sanatını, bir üst aşamaya taşımak için teşvik edilmektedir.

     Hazırlık sınıfı ve 8 ana kademeden oluşan programda, katılımcının başarı durumunu 

üniversite bünyesindeki öğretim elemanları değerlendirmekte ve başvurduğu kademe 

için yeterli seviyeyi sunabilen katılımcılara sertifika verilmektedir.

     Kademeler sınıf geçme mantığında olmadığından, birey seviyesine göre istediği 

herhangi bir kademeden sınava katılabilmekte ya da geçemediği bir kademeyi istediği 

kadar tekrar edebilmekte veya bir kademeyi geçememiş olsa da bir sonraki dönem 

farklı bir kademeden sınava girebilmektedir.

     Sınavlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvar binasında ve öğretim 

elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

     Edirne’de sınavlar, konservatuvar öğretim görevlilerinin gözetiminde okulumuza 

yapılmaktadır. 



www.oykusanat.com

oykusanatistanbul  -  öyküsanatedirne          info@oykusanat.com

İSTANBUL: L�bad�ye Mah. Kan� Karaca Sk. No:21/A Çamlıca, Üsküdar / İSTANBUL

EDİRNE: Kocas�nan Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. Cav�t Duran Apt. No:5  EDİRNE

0284 235 36 79           0541 878 36 96

0216 520 39 09           0533 779 31 46
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