
ABRSM ÇEVRİMİÇİ MÜZİK TEORİSİ SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Başvuruları 26 Nisan 2021 (saat 10.00) da açılacak çevrimiçi Müzik Teorisi sınavı 1-5. ci 

aşamaları kapsamaktadır. Son başvuru tarihi 05 Mayıs 2021 (saat 02.59) dur.  

Adayınız sınavına 26 Mayıs 2021 ile 23 Haziran 2021 tarihleri arasında girebilecektir. Sınav 

başvurusu yapılırken bir tarih seçmeniz istenmeyecek olup; yukarıda belirtilen dönemde 

aşağıda detayları verilen şartları sağladığınız takdirde sınava katılım sağlayabilirsiniz.  

Biz, ABRSM Türkiye Temsilciliği olarak 32 yıldır olduğu gibi bu yıl da sınav sorularının 

Türkçeye tercümesini yapmaya hazırdık ancak ABRSM bu dönem içerisinde tercümeleri 

sisteme yükleyemeceğini bizimle paylaşmıştır. O nedenle Sınav yalnızca İngilizce 

yapılacaktır.  

ÇEVRİMİÇİ TEORİ SINAVI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR : 

 Sınav bağlantısının gönderilebilmesi için adayın e-posta adresinin hazır olması 

gerekmektedir. 18 yaşın altındaki adaylar için ebeveynlerinin e-posta adresleri 

kullanılmalıdır.  

 Aday, sınavına sessiz ve iyi aydınlatılmış bir odada girmelidir.  

 Sınavın yapılacağı odada sınavla ilgili not, kitap, piyano klavyesi ve/veya benzeri bir 

resim bulunmamalıdır. Bulunması gerekiyorsa da bütün bunların kapalı ve adayın 

erişemeyeceği bir dolapta durması gerekmektedir.  

 Adayın sınava girdiği masa veya sıra olabildiğince görünür olmalı ve adaylar oda 

taramalarında bunu tam olarak göstermelidirler. 

  Adaylar, soruları cevaplarken kendi dizekli veya dizeksiz boş müsfette kağıtlarını 

kullanabilirler. Ancak bunlarda da klavye resmi bulunmamalıdır. (Adaylar, kâğıtların 

boş olduğunu ispat etmek için sınavın başında, bunları kameraya göstermelidir.) 

Sınavın sonunda ise, müsfette kağıdı kameraya göstererek küçük parçalar halinde 

yırtarak imha etmelidirler. 

 Adayların web kamerası ve internet erişimi olan bir dizüstü veya masaüstü bilgisayara 

ihtiyacı olacaktır.  

 İşletim sistemi : Windows 8, 8.1, 10, 32 bit (x86) ve 64 bit (x64) / MAC OS X 10.12 

ve üstü olmalıdır. 

 RAM : +2 GB önerilmektedir. 

 Boş Disk Alanı: 1GB 

 Ekran Çözünülürlüğü: 1368x769 veya üzeri  

 Bant genişliği: 300Kbps yükleme ve indirme  

 Asgari WEB kamera çözünülürlüğü: 640 x 480 

 Dâhili veya harici mikrofon 

 İndirme: yazılımı indirme ve yükleme işlevi (yönetici hakları gerektirir) 

 Monitör: sadece bir adet monitöre izin verilmektedir.  

 Adaylar sınav sırasında internete girmeyi denediği takdirde, PSI sistemi kapanacaktır.  

 Sınava tablet veya telefon ile girmek mümkün değildir. Sınav bir Chromebook’ta 

çalıştırılamaz. 


