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VİZYONUMUZ 

 

Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölümü olarak; 

 Klasik Batı Müziği, Klasik Türk Müziği – Halk Müziği ve Caz Müziği alanlarında, 

ülkemizin genç yeteneklerini sanat alanına kazandırmayı; performans sanatlarının 

gelişmesine katkıda bulunan, bu alanda sorunlara çözümler üreten, yenilikçi, 

donanımlı, vizyoner, öncü, yaratıcı, duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip 

sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.   

 

MİSYONUMUZ 
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Müzik Bölümümüzün amacı, ulusal müzik kültürümüzün değerlerine sahip çıkan, bu 

değerleri çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte, teknik, yaratıcı ve 

özgün düşünceye sahip, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinler arası 

işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, adalet duygusu gelişkin, topluma saygılı, 

yenilikçi ve özgürlükçü, çok sesli, araştıran, sorgulayan sanatçı kadrolar yetiştirmektir. 

 

Konservatuvar Müzik bölümünde belirlediğimiz öncelikli hedefimiz profesyonel sanatçı 

yetiştirmektir. Sanatçı adaylarını ulusal ve uluslararası müzik camiasında kabul gören, 

kendine özgün çalışmalarıyla öne çıkabilen, özgüvenli ve topluma öncü olabilen 

bireyler olarak yetiştirmek hedeflenmiştir. Bu anlayışla yetişen adaylar ulusal ve 

uluslararası tüm camiada gerek akademik gerekse sahne sanatlarına yönelik devlet 

kurumlarında ve özgün müzik çalışmalarıyla yer alabileceklerdir. Bu kapsamda 

mezunlarımız, ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademisyen olarak, kültür 

bakanlığına bağlı orkestra ve topluluklarda sanatçı olarak, özel ve devlete bağlı radyo 

ve televizyon kurumlarında sanatçı, müzik prodüktörü, yönetmen, müzik danışmanı, 

müzik eleştirmeni vb. olarak birçok alanda çalışma olanağı bulacaklardır. Sahne 

sanatlarına yönelik çalışmalar ise birebir ve toplu çalışmalarla desteklenerek, sahne 

becerisi kazandırılacak, ulusal ve uluslararası yapılacak konser etkinlikleriyle 

özgüvenlerine yönelik kazanımları arttırılarak profesyonel hayata hazırlanacaklardır. 

Konservatuar müzik ders planlarında öğrencilerin ulusal ve uluslararası çalışmalar, 

araştırmalar ve konu içeriğini destekleyen disiplinlerarası dersler ile akademik yeterliğe 

sahip olacak konular işlenecektir. 

 

Alanlarında uzman, akademik ve teknik altyapısı ile ulusal ve uluslararası müzik 

camiasına kendini kabul ettirmiş, virtüozite seviyesine yükselmiş, öğrenci odaklı eğitim 

anlayışıyla sanatçı yetiştirmeyi hedeflemiş akademik kadromuzla Nişantaşı 

Üniversitesi Konservatuar Müzik Bölümü’nde eğitim verilmektedir. 

 

Müzik Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı Ön Kayıtları 

 

Sınava girecek adayların, Özel Yetenek Sınavı başvuruları aday.nisantasi.edu.tr 

adresinden gerçekleştirilecektir. 
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2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında, Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı Özel 

Yetenek Giriş Sınavlarına katılan tüm adaylar, Nişantaşı Üniversitesi 

Konservatuvarı Özel Yetenek Giriş Sınavları yönergesine tabidir. 

 
 

Başvuru Koşulları 

Konservatuvar Müzik Bölümü yetenek sınavlarına başvurabilmek için 2022 yılı temel 
yeterlilik testi (TYT) puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. 

 
Gerekli Evraklar 

▪ 2022 YKS / TYT Sınavı Sonuç Belgesi 
▪ Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

 
Ödeme Bilgileri 

Konservatuvar Müzik Sınav ücreti 200 (ikiyüz) liradır. 

▪ Alıcı Adı: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
▪ Iban: TR08 0001 5001 5800 7306 4878 41 
▪ Açıklama kısmına sırasıyla ÖY-05 BOŞLUK TCKİMLİK BOŞLUK AD 

SOYAD yazılması gerekmektedir. 

 

 

 

Müzik Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı  

 

Özel Yetenek Giriş Sınavları 16-17 Ağustos 2022 saat 10:00’da Nişantaşı 

Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler başvuru 

sırasında seçtikleri günde sınava gireceklerdir. 

 

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı tek aşamadan oluşmaktadır. Sınava giren 

öğrencinin müzik kulağını, ritim kulağını ve müzikal yeteneğini ölçme ve değerlendirme 

tablosu aşağıdaki gibidir. Ayrıca Jüri, adaylarla sınav esnasında ek çalışmalar 

yaptırabilir veya isteyebilir. 
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SORULAR ADET PUAN TOPLAM PUAN 

Tek Ses 4 2 8 

Çift Ses 4 2 8 

Üç Ses 4 3 12 

Kısa Melodi 4 4 8 

Uzun Melodi 2 8 16 

Kısa Ritim 4 4 8 

Uzun Ritim 2 8 16 

Çalgı ve/veya Ses Performans 2 12 24 

Genel Toplam Puan 100 

 

 

Adaylar, piyano dışında, enstrümanlarını kendileri getirmek zorundadırlar. Aday 

sınavda sesi veya çalgısı ile performans gerçekleştirebileceği gibi hem ses hem de 

çalgı performansını birlikte de gerçekleştirebilir.  

 


