
Ülkemizde farkl  konservatuvar adlar  ve bu konservatuvarlarda farkl  bölüm, 
anabilim dal  ve Ana sanat dal  yap lanmalar  vard r. Bu farkl l klar programlara 
da yans m  e itim ö retim faaliyetleri birbirinden kopuk bir hal alm t r. Bir  
program tam olarak geli imini tamamlamadan yeni  program ve programlar aç lm  
ve yeni sorunlar n ç kmas na yol açm t r. u anki mevcut durum da konservatuvar 
mezunlar n n hangi unvan  alaca  bile tart ma konusudur. Dört y l lisans e itimi 
alan bir mezun “sanatç ” unvan  ile tan mlanabilecek midir?  Bu çal ma; akademik 
alt yap lar n yeterlili i veya yetersizli i, mezunlar n istihdam sorunlar  vb daha 
birçok konu ve problemin kayna n n konservatuvar yap lanmalar ndan 
kaynakland  dü üncesinden yola ç k larak haz rlanm t r. Sosyolojik bir bak  
aç s yla ele al nan çal mada; ülkemizde ki mevcut durum incelenmi ,  
yap land r lm  görü me formu haz rlanm  ve mevcut durum hakk nda 
konservatuvar e itimcilerinden görü  al nm t r. Veriler nitel çözümleme 
tekniklerine göre analiz edilmi  ve yorumlanm t r. Çal man n ülkemizdeki 
konservatuvar yap lanmalar ndaki sorunlara dikkat çekmesi bak m ndan önemli 
oldu u dü ünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Konservatuvar, yap lanma, olgusal yakla m 
 

A Sociological View onto Conservatory Training 

There are different conservatories’ names and the different departments, 
divisions and branch structures of Arts. These differences are reflected in the 
education and teaching activities programs and made them detached from each 
other. New programs and activities have been opened without completing old one 
sand this situation led to new problems. The existing situation is – which title will be 
taken by conservatory graduates under debate too. Can a four-year bachelor's 
degree graduate be defined as "artist"? This study’s idea was prepared due to 
sufficiency or insufficiency in the infrastructures, graduates’ employability problems 
and much more subjects, the problems of the conservatory’ structuring etc. 
Prepared on the basis of   the sociological view; the current situation in our country 
was analyzed, structured questionnaire was prepared and conservatory’s educators 
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were interviewed about the current situation. According to the qualitative data 
analysis techniques have been analyzed and interpreted. This study thought to be 
important in terms of structures to attract attention to the problems in the 
conservatory of our country.   

Keywords: Conservatory, structuring, factual approach 
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Programla ilgili yurtiçi ve yurtd  örnekleri ayr  ayr  
belirtiniz (Yurtd ndan en az 3 örnek). Program n Türkiye’de ve dünyadaki 
uygulamalar  ile ilgili ayr nt l  bilgi veriniz. Önerilen program n bu 
programlarla olan benzerliklerini ve farkl l klar n  
aç klay n z.

önerilen program, halen ayn  bölüm ve/veya 
fakülte içerisinde yürütülmekte olan di er programlarla i birli i içerisinde 
olacak m d r? Cevap evet ise, i birli inin ne ekilde gerçekle ece ini somut 
olarak aç klay n z.” 

önerilen program n, mevcut lisans 
programlar n  zay flatmadan nas l yürütülece ini somut olarak 
aç klanmas ” 

Programdan mezun olanlar n hangi unvan  
alaca  öngörülmektedir?

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say  2, 2013
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Programdan mezun olacaklar n nerelerde istihdam 
edilebilecekleri, piyasan n bu mezunlara olan talebi hakk nda bilgi veriniz 
ve meslek eleman  tan m modelindeki de i imler aç s ndan ili kisi var m ? 
Aç klay n z

önerilen programda ders 
verecek ö retim elemanlar n n bilgileri, ö retim elemanlar n n özgeçmi leri, 
Program n yürütülebilmesi için ara t rma görevlisine ve yard mc  personele 
(uzman, teknisyen, v.b.) gerek varsa, bunlar n say s  ve yeterlili i hakk nda 
bilgi verilmesi 
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Dezavantajlar ; olumsuz etkilenme, özellikle bat  müzi i ö rencilerinin Türk 
müzi i ö rencilerinde etkilenmesi”

“Üniversitelerden ba ms z bir sanat e itimi”
“Lise e itimi olmal d r”
“Özellikle medya ve ileti im araçlar n n müzi i en yayg n biçimde 

kulland  yüzy l m zda geleneksel müzik yap lar m z n korunarak ve 
kullan larak yeni ça da  ve uygar müzik kültürümüzün dünya sanat 
standartlar na ula abilece i e itimin verildi i bir yap lanma olmal d r.”

Ney talebesinin Loillet’in Obua sonatlar n  dinledi i, Bach Süitlerine 
çal an çello ö rencisinin Tanburi Cemil Bey’in viyolonsel taksimlerinden 
de faydaland , halk müzi i ses ö rencisinin Schubert’inDerLeierman’ n  
dinleyip kendinden geçti i an e itimi alan bat  müzi i ö rencisinin Münir 
Nurettin Selçuk’un tekni ini de dinledi i, viyolac n n Dede Efendi’ye hayran 
kald  ö rencilerin ayn  çat  alt nda, ayr ms z, ötekisiz, akl  selim, 
dedikodudan uzak, çal kan, üretken, sergileyen, destekleyen ve destek gören 
bir durumda olmalar n  sa layacak bir model”

Gelecekte Konservatuarlar yerel, ulusal ve evrensel de erleri 
benimseyen ve bütünlükçü bir bak  aç s yla bilim ve sanat üreten kurumlar 
olmal d rlar”

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say  2, 2013

“Sahne Sanatlar  ad  alt nda bir konservatuvar modeli olmal d r”
Kurumun ad  konservatuvar olmal ”

“Ayn  çat  alt nda tüm müzik türleri e itim verebilir. Bununla birlikte 
avantajlar ; insanlar n birbirinden bir eyler ö renmesi, payla mas . 

74



U.Türkmen / Konservatuvar E itimine Sosyolojik Bir Bak  

Dezavantajlar ; olumsuz etkilenme, özellikle bat  müzi i ö rencilerinin Türk 
müzi i ö rencilerinde etkilenmesi”

“Üniversitelerden ba ms z bir sanat e itimi”
“Lise e itimi olmal d r”
“Özellikle medya ve ileti im araçlar n n müzi i en yayg n biçimde 

kulland  yüzy l m zda geleneksel müzik yap lar m z n korunarak ve 
kullan larak yeni ça da  ve uygar müzik kültürümüzün dünya sanat 
standartlar na ula abilece i e itimin verildi i bir yap lanma olmal d r.”

Ney talebesinin Loillet’in Obua sonatlar n  dinledi i, Bach Süitlerine 
çal an çello ö rencisinin Tanburi Cemil Bey’in viyolonsel taksimlerinden 
de faydaland , halk müzi i ses ö rencisinin Schubert’inDerLeierman’ n  
dinleyip kendinden geçti i an e itimi alan bat  müzi i ö rencisinin Münir 
Nurettin Selçuk’un tekni ini de dinledi i, viyolac n n Dede Efendi’ye hayran 
kald  ö rencilerin ayn  çat  alt nda, ayr ms z, ötekisiz, akl  selim, 
dedikodudan uzak, çal kan, üretken, sergileyen, destekleyen ve destek gören 
bir durumda olmalar n  sa layacak bir model”

Gelecekte Konservatuarlar yerel, ulusal ve evrensel de erleri 
benimseyen ve bütünlükçü bir bak  aç s yla bilim ve sanat üreten kurumlar 
olmal d rlar”

75



U.Türkmen / Konservatuvar E itimine Sosyolojik Bir Bak  Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say  2, 2013

76



U.Türkmen / Konservatuvar E itimine Sosyolojik Bir Bak  

77


