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Adıyaman Üniversitesi bÜnyesinde Devlet Konservatuvarı 01.12.2006 

tarihinde kurulmuştur. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında, öğretim kadrosunda 3 

Doç. Dr. 1 Dr. Öğr. Üyesi 2 Öğr. Gör. ve 2 Arş. Gör.  Bulundurmaktadır.  

 

Devlet Konservatuvarında, TÜrk Müziği ve Müzikoloji Bölümleri 

bulunmaktadır.  2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle Müzik ve Sahne 

Sanatları Bölümü ve 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Müzikoloji Bölümü’ne 

öğrenci almaktadır.    

 

Konservatuvarımız Müzikoloji Bölümü öğrencilerimiz, çeşitli müzik alan 

derslerinin yanında, çalgı olarak piyano, bağlama,  keman,  viyolonsel,  gitar 

çalmayı öğrenmektedirler.  İleriki yıllarda farklı nitelikte öğretim elemanı sayımızın 

artması ile birlikte birçok branşta (kanun, viyola, Orff çalgıları vb. ) çalgı 

eğitiminin de verilmesi planlanmaktadır. 



 
 

Kıymetli Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız, 

Adıyaman  Üniversite  Devlet  Konservatuvarı  olarak  Mezopotamya  ruhunu,  TÜrk  MÜZiğinin  mistisizmini,  Batı’nın 

evrenselliğini kendi teknikleri ve bağlamları kapsamında sizlere sunmak ÜZere kapılarımızı açmış bulunmaktayız. Bu 

kapıdan giriş sÜrecinde kurumun gereklilikleri olan yeterlilikleri yerine getirmeniz beklenmektedir. Bu beklentilerin 

size  paylaşılması  ÜZere  hazırlanan  bu  “Yetenek  Sınavı  Kılavuzu”  ile  sizlere  rehberlik  etmekten  bÜyÜk  mutluluk 

duyduğumuzu  belirtmek  isteriz.  ÇÜnkÜ  kurum  olarak  amacımız,  siz  sevgili  gençlerimizin  bu  tÜr  yaşamlarına  yön 

verdikleri sınav deneyimlerinde elimizden gelen içtenlik ile sizlerin yolculuğuna destek olmaktır. Bu sÜreçte önemli 

olan  şudur  ki,  buraya  girmeyi  hak  edip  etmediğinize,  yeterli  olup  olmadığınıza  öncelikle  vicdanınızın  karar 

verebiliyor  olmasıdır.  Kurumun  değerlendirme  sÜrecinde  tarafsızlık  ilkesi  temel  alınmaktadır.  Bu  ilkeyi  sınava 

hazırlandığınız her anınızda kendiniz için de kullanabilmelisiniz. Aristoteles’in de ifade ettiği gibi “Kendini bilmek, 

tÜm  bilgeliğin  başlangıcıdır.”  Kendinizi  bilmenin  getirdiği  bilgelikle  yÜRÜdÜğÜnÜZde  yolunuzun  asaletinin  farkına 

varacaksınız.  Özellikle  bu  yol,  sanat;  bu  yol,  MÜZik  ise  kıymeti  katlanarak  sizi  bulacaktır.  Ancak  vicdan  ile 

değerlendirmenizi  yaparken  de  hareketsiz  de  kalmayınız.  Eylem  ve  vicdan  bazı  zamanlarda  uyuşmayabilirler. 

Nietzche’nin gÜZel bir sözÜ bize bu dengenin önemini vurgulamaktadır. “Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak 

isterken, vicdan onları gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır, ta ki yere dökÜLÜp ezilinceye kadar.” İşin özÜ şu ki, 

eğer  bu  alana  yeterli  emeği  vermişseniz,  belli  bir  vakit  harcanmış  ve  artık  ÜRÜnlerini  göreceğinize  vicdanınız  da 

inanıyorsa hiç vakit kaybetmeyin. Bizler sizleri tanımak için burada bekliyor olacağız. 

ADYÜ  Devlet  Konservatuvarı  MÜZikoloji  böLÜMÜ,  hem  uygulamalı  hem  de  teorik  olarak  eğitim  sunan  ders 

içeriklerine  sahip  dört  yıllık  bir  böLÜmdÜr.  Birbirini  tamamlayan  teori  ve  uygulama  sÜreçleri  ile  MÜZik  alanına 

araştırmacılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Doğu ile batının kÜltÜRÜnÜ Sentezleyebilen, bilgili, bilimsel araştırmaya 

açık,  MÜZik  tarihi,  MÜZik  felsefesi,  MÜZikte  estetik,  MÜZik  sosyoloji,  MÜZik  teknolojisi,  çalgı  bilim  ve  çalgı  icrası 

ÜZerine   donanımlı   v   deneyimli,   modern   ve   çağdaş   anlayışları   takip   edebilen   ve   uygulayabilen   bireylerin 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Giderek   genişleyen   ve   yÜkselen   kadrosuyla   gÜçlenen   ve   yeni   yÜZ   kazanmaya   başlayan   ADYÜ   Devlet 

Konservatuvarı, gerek bilim gerek ise sanat alanına ilkleri kazandırmak ÜZere projeler Üretmeye devam etmektedir. 

Bununla  birlikte  Erasmus  programını  verimli  şekilde  kullanarak  öğrencilerinin  ve  öğretim  elemanlarının  yurt  dışı 

bağlantılarını sağlayan ve giderek daha da uluslararasılaşan bir kurum halini almaktadır. Yakın gelecekte yÜksek 

lisans programıyla birlikte akademik dÜnyaya da bireyler yetiştiren bir kurum haline gelecektir. Konservatuvarımız, 

bÜnyesine katacağı yetenekli ve yeni öğrencileri ile bu hedeflerine doğru daha da gÜçlenerek yol alacaktır. 

“Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, daldığın 

kadar...” diye söylemiş Mevlana… Ben de ekliyorum ki, bu yol senindir inandığın  kadar… 

Yolunuz açık olsun sevgili gençler… 
 

Doç. Dr. Ayça AVCI 

 
ADYÜ Devlet Konservatuvarı MÜDÜR V. 



 

Kıymetli öğrenci adaylarımız, 

 
ADYÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Adıyaman Üniversitesi’nin bilimin her alanında 

sÜregelen   gelişim   azmini   MÜZik   bilimi   alanında   da   ÜStlenerek,   en   gÜncel   eğitim-öğretim 

metotlarının  kullanıldığı  bir  yapı  içerisinde,  dÜnyadaki  gelişmelere  paralel  olarak  Ülkemiz  ve 

dÜnyadaki MÜZik kÜltÜRÜnÜ yeni kuşaklara aktarabilecek; çağımızda bilimler arası bÜtÜnleşmeyi 

sağlamak amacı ile MÜZik bilimini multidisipliner olarak değerlendirerek, çağdaş ve uluslararası 

dÜZeyde eğitim vermeyi hedefleyen bir birimdir. MÜZikoloji BöLÜMÜ, yalnızca özel yetenek sınavı 

ile öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans böLÜMÜdÜr. Adaylara, temel MÜZik bilgisi ve MÜZikolojik 

araştırma teknikleri ile MÜZikbilimi alt alanlarında çalışma yapma olanakları sağlamaktadır. 

 
Genel anlamda Müzikoloji; araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla 

değerlendirmeye dayalı bir alandır ve kısaca, MÜZiğin bilimsel tarafıdır. Sadece MÜZikal tecRÜbe 

ve değerlere değil, bu değerler hakkında bilinen ve dÜşÜnÜlen her şeyin bir araştırmaya dayalı 

olarak, bir disiplin içerisinde uygulanan bilimsel metotlarla açıklanmasıdır. 19. yÜZyılda çalışma 

prensiplerini  ortaya  koyarak  gelişmeye  başlayan  MÜZikoloji,  dÜnyada  ancak  20.  YÜZyılın 

başlarından itibaren yaygın bir şekilde kurumsallaşabilmiştir. 21. YÜZyıla girdiğimiz gÜnÜMÜZde 

ise gelişen, değişen ve aynı zamanda kÜreselleşen sosyokÜltÜrel ortamda MÜZikolojinin çalışma 

sahası daha da belirgin hale gelmiştir. Bu bağlamda, farklı çalışma alan ve alt alanları ortaya 

çıkmış ve MÜZikologların branşlaşma konuları da aynı paralel de artmıştır. 

 
ADYÜ Devlet Konservatuvarı bünyesinde yer alan Müzikoloji Bölümü,  dÜnyadaki gelişmelere paralel 

olarak;  doğal gelişim,  değişim ve küreselleşen yaşam içinde,  bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile  

liderlik  niteliklerine  sahip,  yaratıcı  MÜZik  bilimcileri  yetiştirmeyi  misyon  edinmektedir. 

BöLÜMÜMÜZde eğitim alan her öğrencimizin,  birer müzikolog olarak Türk ve dünya müziğine önemli 

katkılar sağlayacağı konusunda güvenimiz tamdır.  BöLÜMÜMÜZ,  sizlerin gayretleri ve özverisi ile 

bilimsel ve kurumsal anlamda daha da gÜçlenecek ve emin adımlarla yol alacaktır. 

Aramıza katılmış olmanızı diliyor, gelecek ile ilgili eğitiminize dair planlarınızda bÜtÜn akademik 

kadromuz olarak yanınızda olmamızı temenni ediyorum… 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık DOĞAN 

MÜZİKoloji BÖLÜM Başkanı 



  AKADEMİK KADRO  
 

 
 
 

İDARİ KADRO 
 
 

           Doç. Dr. Ayça AVCI 

 
Dr. Öğr. Üyesi M. Sadık DOĞAN 

Doç. Dr. Barış TOPTAŞ 

          Doç. Dr. Selin OYAN  

               Öğr. Gör. Tekin DOĞAN 

Öğr. Gör. Sultan BİLGET GÜÇLÜER 
 

Arş. Gör. Emirhan GÜLER 
 
     Arş. Gör. Yasemin KARATAŞ 

 

Muhammed Fatih KAYA 

(Konservatuvar Sekreteri V.) 

 
Esma KAYA (Bölüm Sekreteri) 

 
Nalan TANRIVERDİ 

(Özel Kalem) 

 
Bekir KÜÇÜK (Şef- Tahakkuk) 

 
Yahya ÇETİN 

(Yazı İşleri) 

 

Bilal GİCİ 

(ADYÜ DKM Müzikoloji 

Kütüphanesi Sorumlusu)  



 
 

  MİSYON  
 
 

 
 
 

 

 

  VİZYON  
 
 
 
 
 

 

Ülkemizde geçmişi pek de eski sayılmayacak olan çoksesli müziğin, 

opera ve koroların gelişmesi ve dÜnya ölçÜleri dÜZeyine ulaşmasına katkıda 

bulunmak ÜZere; işlenmemiş  insan  seslerini  kendi  ses  uzunlukları  içinde  

(Soprano,  mezzosoprano, alto,   tenor,   bariton,   bas   vb.   )   eğitmek,   her   

tÜrLÜ   teknik   ve   MÜZikal   beceriyi kazandırarak TÜrkçe ve başka dillerde 

yazılmış olan eserleri özÜne uygun bir şekilde söyleyebilecek   dÜZeyde   

sanatçılar   yetiştirip   bunları   toplumun   beğenisine   ve hizmetine 

sunmaktadır. 

Ülkemizdeki müzik, bale, kÜltÜr ve sanat dallarını  korumak,  yaşatmak 

ve yaymak,  bu  alandaki  ulusal  birikimleri  işleyip  geliştirmek,  geleneksel  

birimi  çağdaş evrensel  anlayışı  içinde  işlemek,  dalında  yÜksek  nitelikli  

yetkili,  kÜltÜrLÜ,  araştırıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. 



              
 
 

  FİZİKİ YAPI  
 
 

 

Devlet Konservatuvarı, 

11 Ofis  

4 Toplu derslik 

4 Bireysel çalışma odası 

1 Orkestra çalışma odası 

1 Ses kayıt Stüdyosu 

1Animasyon Stüdyosu  

1 Piyano Laboratuvarı ve  

1 Bilgisayar Laboratuvarı ile hizmetlerini sürdürmektedir.   



 

ANİMASYON ve ÇEKİM STÜDYOSU 
 

 

                                                                

2018 yılında BAP alt  yapı  projesi ile kurulan animasyon ve çekim 

stÜdyosu, devlet konservatuvarı bÜnyesinde gerçekleştirilen   

profesyonel   fotoğraf   ve   video   çekimleri   için   kullanılan,   aynı 

zamanda film ve animasyon izleme gÜnlerinin yapıldığı, çeşitli 

projelerin Üretildiği, afişlerin  tasarlandığı  bir  stÜdyo  olarak  

kullanılmaktadır.  Alanında uzmanlar ile animasyonların ve reklam 

çalışmalarının yapıldığı bir stÜdyo olarak işlem görmesi 

hedeflenmektedir. 



 
 

SES KAYIT STÜDYOSU 
 
 

 

 

2019 yılında BAP alt yapı projesi ile kurulan ses kayıt stüdyosu, 

çağın gereksinimlerini karşılayan yüksek performanslı ekipmanlara 

sahiptir. Öğrencilerimizin müzik teknolojileri eğitimi, derleme 

çalışmaları, çevrimiçi konserler gibi ses kayıt ve işleme gerektiren her 

türlü faaliyete hizmet edebilmektedir.  



 
 
 
 
 

PERFORMANS SAHNESİ 

 
 
 

Çekim imkânları nedeniyle animasyon stÜdyosu içerisinde yer alan 

performans sahnemiz, çevrimiçi etkinlikler başta olmak üzere solo ve oda 

müziği icraları yapılabilen bir sahnedir. 



 
 

  KÜTÜPHANE  
 

 
 

 
 
 
 

2021 yılında kurulan Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi,  çeşitli vakıfların,  kuruluşların ve 

kişilerin kitap bağışları ile henüz gelişmekte olan bir kütüphanedir.   İlk kitap bağışı, 

TÜrkiye’de ilk Müzikoloji Bölümü (Dokuz Eylül Üniversitesi’nde)  kuran değerli 

müzik insanı,   akademisyen Prof. Dr. Gültekin   ORANSAY’ın   kızı   Ayşe   ORANSAY   

tarafından yapılmıştır.   Pan Kitapevi tarafından yapılan ve sonrasında gelen kitap 

bağışları ile kÜtÜphanemiz giderek kitap sayısını arttırmaktadır. 



 

  BİLGİSAYAR LABORATUVARI  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Bilgisayar laboratuvarımızda müzik teknolojileri derslerini yürütmek 

amacıyla 11 adet masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. 



 
 
 
 
 

  BİREYSEL ÇALIŞMA ODALARI  
 
 

 

 
 

 

Konservatuvarımızda öğrencilerimizin çalgı ve bireysel 

çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri odaların yanı sıra, 

orkestra ve koro çalışmalarımızın yapıldığı bir salon 

bulunmaktadır. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PİYANO LABORATUVARI 
 
 

      

Öğrencilerimizin piyano çalışmalarını gerçekleştirebildikleri 

laboratuvarımızda, kulaklık destekli dijital piyanolarımız 

bulunmaktadır. 



 
 
 
 
  

 

  DERSLİKLER  
 
 
 

 
 
 
 

 

Konservatuvarımız bÜnyesinde; toplu derslerin yürütüldüğü piyano, 

projektör ve dizekli yazı tahtaları bulunan altı adet derslik bulunmaktadır. 



   
  

  ERASMUS  
 

Erasmus, öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı 

sağlamak ve Ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla 

oluşturulmuştur. Akademik değişim ve gençlik değişim 

programlarının yanı sıra staj, iş ve spor alanında iş birliği 

projelerini de içerir. 

Bu kapsamda Konservatuvarımızın anlaşma sağladığı 

Üniversiteler; 

 
 

1. Letonya Daugavpils University 

2. Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid 

3. Estonya University of Tartu 



 
 

 

NEDEN ADYÜ  DEVLET 

KONSERVATUVARI? 

 

 

 

 

     *Sorunsuz ve hesaplı barınma, beslenme, sağlık ve 
ulaşım imkânları 

   *Tarihle iç içe huzurlu, gÜVenli ve ekonomik bir kent 

   *Şehrin merkezinde yer alan kampÜS 

   *Güçlü eğitim kadrosu 

   *Teknolojik ve fiziki alt yapı 

   *Sosyal, kÜltÜrel, sportif ve sanatsal aktiviteler 

     *Erasmus öğrenci değişim programları ile yurt dışı 
deneyimi 

     *Burs imkânları 

      *Merkez ve Konservatuvar Müzikoloji 
Kütüphanesinin zengin arşivi sizi hedeflerinize 
ulaştıracaktır. 



 

MEZUN OLDUKTAN SONRA… 
 
 

MüZikoloji mezunları için müzik dolu bir kariyer söz

 konusu olacaktır. Mezunlar; 

• Radyolar, 

• Televizyon Kanalları, 

• Gazeteler, 

• Müzik Kütüphaneleri, 

• Müzik ProdÜksiyon Şirketleri 

gibi alanlarda çalışabilirler.   Bunların haricinde müzik bilimi 

üZerine üniversitelerde araştırma yapabilirler ya da müzik 

kültürü üZerine akademik olarak bir kariyer seçebilir,   

biçimlenme eğitimi alarak müzik eğitmeni olarak 

çalışabilirler. 



 
 
 

 

KİMLER TERCİH ETMELİDİR? 
 
  
 
 

Müziği her yönüyle tanımak, geleneksel ve 

evrensel  Müziğe eleştirel yaklaşımlarla katkı 

sağlamak, multidisipliner çalışmalarda 

almak, yön vermek bağlamında hem 

yer 

bir 

eğitimci hem de müzik araştırmacısı olarak 

çalışmak  isteyen  bir kişiyseniz bu  metni 

okuyarak zaman kaybetmediniz! 



 
 
 

DERS İÇERİKLERİ 
 

Eğitim kariyerlerine bu bölümde devam etmeyi amaçlayan aday 

öğrenciler; 

 
• MÜZikolojinin Temelleri, 

• MÜZiksel İşitme, Okuma ve Yazma, 

• Bireysel Çalgı Eğitimi, 

• MÜZik Tarihi, 

• Temel Piyano Eğitimi, 

• Eser Analizi, 

• TÜrk Halk MÜZiği,          

• TÜrk Sanat MÜZiği, 

• DÜnya MÜZik KÜltÜrleri, 

• Orgonoloji, 

• MÜZik Etiği 

• MÜZik Teknolojileri  

 
ve benzeri daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim sÜreleri 

boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarı ile 

tamamlayan öğrenciler “Müzikoloji Bölümü Lisans Diploması” 

elde etmeye hak kazanır. 


	AKADEMİK KADRO
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