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KONSERVATUVAR

İçindekiler
Opera ve Konser Şarkıcılığı
Tiyatro
Türk Musikisi

Opera ve Konser Şarkıcılığı
Opera ve Konser Şarkıcılığı Programının önceliği umut verici genç
şarkıcılara vokal sanatların icra özelliklerini kazandırmak ve bu alanda
profesyoneller yetiştirmektir. Bölüm mezunları mesleklerini Devlet
Opera ve Baleleri, Özel Opera ve Müzikal Toplulukları, Çoksesli Koro
Toplulukları başta olmak üzere çeşitli kültür ve sanat kurumları ile
akademik dünyada icra fırsatı bulmaktadır.
Bu amaçla öğrencilere, başta opera olmak üzere olmak üzere vokal
sanatları icra için gerekli teknik ve estetik becerileri kazanabilecekleri
nitelikli bir eğitim programı sunulur. Eğitim süresince sanatçı öğretim
üyelerimiz, genç sanatçılarımızı çalışan profesyonellere dönüştürmek
için öğrencilerle opera, müzikal, oda müziği, resital ve ustalık sınıfı gibi
etkinlik ve projelerde birlikte çalışarak sanatta kariyer yapmak için
öğrencilere gerekli deneyim ve büyümeyi sunarlar. Bu etkinliklerle
öğrencilerimize performans deneyimi sunulurken, aynı zamanda
kendilerini yaratıcı biçimde ifade edebilmenin heyecan verici sevincini
keşfetmeleri sağlanır.
Opera ve Konser Şarkıcılığı bölümü, kültür ve sanat kurumları ile olan
yakın çalışma ilişkileri, disiplinler arası performans projeleri ve
yurtdışındaki konservatuarlarla yapılan uluslararası işbirlikleri ile
öğrencilerin eğitim deneyimini zenginleştirmekte ve gelecekteki
kariyerlerine başlamadan önce profesyonel bir iletişim ağı kurmalarında onlara yardımcı olmaktadır.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2007-2008
Özel Yetenek
Türkçe
İsteğe Bağlı
4 Yıl
Şişhane Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://konservatuvar.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/opera-ve-konser-sarkiciligi

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=99

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Opera ve
Konser
Şarkıcılığı

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Tam Burslu

0

3

-

%50

0

17

22.000 TL

Ücret

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Tiyatro
2001 - 2002 eğitim ve öğretim yılında ders vermeye başlayan Tiyatro
bölümünde, uygulamalı ve teorik dersleri, seminer ve atölye
çalışmalarını kapsayan dört yıllık geniş kapsamlı bir oyunculuk eğitimi
verilmektedir. Tiyatro bölümü öğrencileri uygulamalı oyunculuk ve
sahne derslerinin yanı sıra tiyatro ve sahne sanatlarına dair teorik
eğitim de görmektedirler.
Tiyatro bölümü titizlikle seçilmiş nitelikli akademik kadrosunun
yürüttüğü özverili dersler sayesinde, öncelikli olarak tiyatro sanatının
tarihine, kültürüne, sosyal ve kültürel hayat içerisindeki rolü ve işlevine
hâkim olan; Türk ve dünya tiyatrosunun ihtiyaçlarına cevap verebilen
tiyatro sanatçıları yetiştirmektedir.
Tiyatro bölümünden mezun olan öğrencilerimiz Devlet Tiyatroları,
Şehir Tiyatroları ya da her türden özel tiyatrolarda çalışma olanağı
bulabilmektedirler. TRT veya diğer özel radyo - televizyon kanallarında
görev alabildikleri gibi sinema, dizi-film oyunculuğu, set asistanlığı,
dublaj – seslendirme gibi yardımcı alanlarda da çalışabilmektedirler.
Ayrıca her türlü tiyatroda reji asistanı olarak görev alabilir, giderek
tiyatro yönetmenliği yapabilirler, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde
dramaturgi, oyun yazarlığı ve tiyatro eleştirmenliği yapabilirler ve ulusal
- uluslararası tiyatro projelerinde görev alabilirler.
Lisans eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz Yüksek Lisans, Sanatta
Yeterlik ve Doktora programları ile yükseköğrenimlerine devam etmek
isterlerse Yüksek Öğretim Kurulu koşullarını karşıladıkları taktirde bu
imkândan da yararlanabilmektedirler.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

1999-2000
Özel Yetenek
Türkçe
İsteğe Bağlı
4 Yıl
Şişhane Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://konservatuvar.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/tiyatro

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=97

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Tiyatro

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Tam Burslu

3

4

-

%50

27

18

22.000 TL

Ücret

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Türk Musikisi
Haliç Üniversitesi Konservatuvarı kuruluşunu 1999 yılında Türk
Musikisi Bölümü ile yapmıştır. O tarihten bugüne konservatuvarımız
gerek yetiştirdiği sanatçılarla, gerekse düzenlediği etkinliklerle kendi
alanında haklı bir yere sahiptir.
Türk Musikisi, dünya sanatı üzerinde seçkin bir yere sahiptir. Tek sesli
müziğin, çoğu zaman şiirler bestelenerek, böylesine mistik ve
estetiksel bir derinlikte sunulduğu başka bir benzeri yok gibidir. Geniş
bir coğrafyaya yayılmış olan Türk Milleti; her geçtiği bölgeye kendi
müziksel özelliklerini bırakırken, bölgelerin kayda değer müzik
öğelerini de kendi yüksek seviyedeki estetik anlayışı ile sentezleyerek
bu zengin nitelikteki sanatı yaratmıştır.
Haliç Üniversitesi Konservatuvarı olarak bizler de öncelikle bu değerli
milli sanatımıza uygun, onu günümüze taşıyabilecek en iyi eğitim ve
öğretimi

yapabilmek

amacıyla

çalışmalarımızı

sürdürüyoruz.

Kadromuzda bu sanata hizmet vermiş çok değerli üstad hocalarımızın
yanı sıra; idealist ve donanımlı genç hocalarımız da yer almaktadır.
Milli müziklerimizin birleştiği ve yetenekli gençlere aktarıldığı Türk
Musikisi Bölümümüz, bu güzide sanatın yaşatılması ve gelecek
nesillere aktarılmasında önemli bir misyon yüklenmektedir. Ayrıca;
genlerimizde var olan bu köklü sanat, toplumumuzun ihtiyacı olan
estetik ve insani değerlerimizi karşılaması göreviyle de, çağın
ihtiyaçlarına göre yeniliklenerek devam etmek zorundadır. İşte
Konservatuvarımız,

müziğimizin

bünyesine

uygun

yenilikleri

uygulamada var gücüyle çalışmak ve bunu hayata geçirmek
azmindedir.
Öncelikle bu idealizmi benimsemiş sanatçılar ve öğretmenler
yetiştirmek asli görevimizdir. Mezunlarımız çeşitli radyo- televizyon
kurumlarında ve korolarda ses, saz sanatçısı, koro şefi, tonmayster,
yapımcı ve idareci olabilirler. Lisansüstü çalışmalarını yaparak
akademik kadrolarda yer alabilirler, formasyonlarını alarak orta
öğretimde öğretmenlik yapabilirler ve özel dersler verebilirler.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

1999-2000
Özel Yetenek
Türkçe
İsteğe Bağlı
4 Yıl
Şişhane Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://konservatuvar.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/turk-musikisi

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=95

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Türk
Musikisi

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

Tam Burslu

3

5

-

%50

27

25

22.000 TL

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

