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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 1934 yılına 
dayanan köklü bir geleneği yenilikçi fikirlerle, nitelikli 
akademisyenleri başarılı öğrencilerle, sosyal bilimlerdeki 
kuramsal bilgiyi pratikle buluşturmaktadır. Devraldığı 
köklü mirasla 2018 yılında kurulan Üniversitemiz, sosyal 
bilimler ve sanat alanında sahip olduğu konumu koruma 
ve daima bir adım ileri taşıma arzusundadır. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, bünyesinde 
barındırdığı 9 Fakülte, 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokul, 
1 Konservatuar, 1 Enstitü ve 27 Araştırma Merkezi ile eğitim 
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetlerin odak noktası gören 
Üniversitemiz, uluslararası başarılara sahip, bilime katkı 
yapan nitelikli bir akademik kadro ile gençlerimizi geleceğe 
en iyi şekilde hazırlamaktadır. Öğrenci topluluklarının aktif 
rol oynadığı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, zengin 
sosyo-kültürel yaşamıyla da fark yaratmaktadır. 

Bir kent üniversitesi olmanın verdiği bütün avantajları 
taşıyan Üniversitemiz, eğitim-öğretim kalitesiyle, başlattığı 
bilimsel projelerle, kültür ve sanata yönelik çalışmalarıyla, 
kurumsal yapılanmasıyla yalnızca Türkiye’nin değil, 
dünyanın en iyileri arasındadır.

» Türkiye’nin Başkenti’nde, Başkent’in merkezinde
» Sosyal bilimler ve sanat alanında lider üniversite 
» Yükseköğretimde yepyeni bir soluk
» Nitelikli ve donanımlı akademik kadro
» Bilimsel yayınlarda uluslararası başarı
» Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik dergiler
» Öğrenci merkezli bir eğitim 
» Yurt dışında eğitim görme olanağı
» Kamu ve özel sektörde öncelikli tercih
» Kurum sınavlarında üstün başarı
» Çok sayıda aktif öğrenci topluluğu
» Teorik eğitimin yanı sıra araştırma ve uygulama 

imkânları
» Gurur duyulan bir üniversite
» Bilimde ve sanatta öncü 
» İnsani değerlere saygılı
» Toplumsal projelere duyarlı

Neden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Bilim ve sanatta söz sahibi 
akademik kadrosuyla 

öncü Üniversite



Konservatuvarımız; sürekli düzenlenen bilimsel-kültürel, 
sanatsal ve sosyal etkinlikleriyle, kamu kurum ve kuruluşları 
ile yaptığı iş birlikleriyle, öğrenci değişim programlarıyla, 
mesleki-kültürel gezileriyle, sınırsız çalışma ortamıyla, sosyal 
sorumluluk projeleriyle, kısmi zamanlı çalışma imkânlarıyla, 
öğrenci topluluklarıyla, güçlü akademik kadrosu ve fiziki 
altyapısı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde 
eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarımız, 2010 yılında 
kurulmuştur. Konservatuvarımız, 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 
Sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesinden ayrılarak Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesine bağlanmıştır.

TARİHÇE

BÖLÜMLER

» MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Akademik kapsamda müzik üzerine düşünmek, değerlen-
dirmek, yazmak, konuşmak, okumak, araştırma yapmak gibi 
tüm faaliyetler müzikoloji kapsamına girmektedir.

Müzikoloji Bölümümüz; Türk Müziği alanında ve diğer müzik 
türlerini konu edinen çalışmalarda müzikolojinin tüm dün-
yada paylaştığı akademik ilkeler doğrultusunda çalışacak 
araştırmacılar yetiştirmektedir.

» ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzde öğrencilerimiz, çalgı icrasına ve performan-
sına dayalı olarak aldıkları disiplinli eğitimin yanı sıra kuru-
mumuz bünyesinde düzenlenen çeşitli sanatsal etkinlikler-
de yer alarak icra pratiklerini arttırmaktadırlar. Çalgı eğitimi 
sürecinde okutulan teorik ve uygulamalı dersler, sanatsal ve 
kültürel anlamda bütüncül bir müzik eğitiminin tamamlayı-
cısı olmaktadır.

» SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz; Türk Mûsikîsi sözlü geleneğinin, akademik ilke-
lere bağlı kalarak kurumumuzda donanımlı yetiştirilmiş ha-
nendelerle, gelecek nesillere doğru aktarılması bakımından 
önemli bir yere sahiptir.

Öğrencilerimiz, lisans eğitimi süresince Türk Müziği ses 
eğitimi alanında, geleneğe bağlı kalarak eğitim almaktadır. 
Güfte, diksiyon, nefes kullanım teknikleri gibi teorik ve uy-
gulama pratiği içeren birçok dersle desteklenmiş olarak ye-
tiştirilmektedir.

İŞ İMKÂNLARI

Bölüm mezunları, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, 
TRT, üniversiteler vb. çeşitli kurumlarda sanatçı, 
araştırmacı, eğitimci olarak görev yapmaktadır. Solist 
niteliğinde mezun olan öğrencilerimiz, sahip oldukları 
donanım ile tüm dünyada Türk Mûsikîsinin sözlü birikimini, 
geleneğe uygun temsil edebilen birer yorumcu ve ses 
icracısı olmaktadır.

•  Konservatuvarımız, lisans-lisansüstü derecelerini yurt 
dışı ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almış 
tecrübeli, genç ve dinamik bir öğretim kadrosuna sa-
hiptir.

•  Değerli üstatlardan devralınan mehabetli bir geleneği, 
gelecek kuşaklara aktarılabilmeyi hedef edinen Kon-
servatuvarımız, 2010 yılında Ankara’da kurulan ilk Türk 
müziği konservatuvarıdır.

•  Konservatuvarımız, birçok konser ve sair sanatsal ve 
bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası alanda ülke-
mizi nitelikli biçimde temsil etmiş ve temsil edecektir.


