
PROGRAM HAKKINDA
Türk Musikisi Bölümü, Türk musikisinin yakından tanınması-
na ve gelişimine katkı sağlayan ve bu değerlerin geleceğe 
aktarımı hususunda çaba sarf eden nesiller yetiştirmeyi 
amaç ve ilke edinmiştir. Bu bağlamda tarihsel gelişim ve 
kültürümüz ile ilgili araştırmalarda bulunarak geçmişten 
günümüze ve geleceğe yönelik bilimsel ve kültürel gerçekler 
ışığında ürünler ortaya koymak temel hedefleridir. 

Türk Mûsikîsi Bölümü 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi 
itibariyle Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi altında 
açılmıştır. Program Türkçe olarak yürütülmektedir. Bölüme 
özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.

Bu bölüm; icra olgusunu bilimsel, akademik ve kurumsal 
kimlikle birleştirebilecek, akademik çalışmalar yapabilecek, 
etik değerlere saygılı, gelenek kavramını çağdaş metotlarla 
birlikte ele alabilen, alanındaki gelişmeleri takip edebilen ve 
bu gelişmelere öncü olan, medeniyetimizin değerlerini 
uluslararası düzeyde temsil edebilen, toplumumuzun ilgisini 
Türk musikisine yönlendirebilecek icracılar, bilim insanları ve 
sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Türk musikisi tarihi, nazariyatı ve uygulaması, 
müzik teorisi, paleografyası ve terminolojisi, usûl ve form 
bilgisi yanında Türk musikisinin temel sazlarının eğitimi, 
meşk kültürü, müzik sosyolojisi, dikte-deşifre, eser analizi ve 
organoloji gibi mûsikînin kavramsal-teorik ve pratik çerçe-
vesini eğitim müfredatına dengeli bir şekilde dağıtmayı 
amaçlamaktadır. 

Türk Musikisi Bölümü Lisans Programı’nı başarıyla tamam-
layan öğrencilerimiz;

• Kişisel sanat kariyerlerine yönelebilirler,
• Akademik kariyerlerine devam edebilirler,
• Devlet Koroları, TRT gibi kurumlarda yer alabilirler,
• Müzik sektöründe eleştirmen, yönetici, yayıncı, danışman 
olarak görev yapabilirler.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi içinde ihdas edilen bölümümüz; alanında 
yetkin, geleneği bilen, çağdaş bilgi işleme tekniklerine ve 
literatüre hâkim öğretim elemanlarından oluşan seçkin bir 
öğretim kadrosuna sahiptir. Genç ve dinamik kadrosuyla 
öğretim elemanları her öğrenci ile bire bir iletişim kurma 
imkanına sahip olabilmektedir. Bölümümüz pek çok etkinli-
ği yürütmekte ve Fakültemizin Medeniyet Sanat ve bölümü-
müzün Ahenk Müzikoloji adlı dergisine katkı sağlamaktadır. 
Koşullar uygun olduğunda Üniversite Koromuz ile öğrenci-
lerimiz ses eğitimi, mimik ve diksiyon, Türk müziği üslûp ve 
repertuvarı alanlarında çalışmalar yapabilmekte ve dersler-
de kazandığı bilgi ve birikimini uygulamaya aktarabilmekte-
dir. Üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde 
teşkilatlanan Türk Musikisi Bölümü 2021-2022 Eğitim-Öğ-
retim Yılı için öğrencilerini kabule hazırdır. 

Türk Musikisi Bölümü Söyleşi & Konser & Seminerler

Meşk-i Mûsikî ve Sanat Okumaları seri etkinlikleri kapsamın-
da musiki alanında öne çıkan sanatkâr ve akademisyenler 
davet edilerek pek çok söyleşi, konser, seminer vb. etkinlik-
ler düzenlenmekte ve öğrenciler alanda önemli yere sahip 
olan bu isimlerle buluşma imkânına sahip olabilmektedirler.

Ahenk Müzikoloji Dergisi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Türk Mûsikîsi Bölümü 
olarak yılda iki defa yayınlanan ve hakemli bir dergi olan 
“Ahenk Müzikoloji Dergisi” müzikoloji alanında çalışacak 
olanlara yayın alanı sunmaktır.

İMÜ Türk Müziği Korosu

Üniversite kapsamında kurulan ve Türk Müziği Bölümü 
hocaları tarafından yürütülen “İMÜ Üniversite Korosu” 
müziğin birleştirici özelliğiyle bireyleri bir araya getirerek onlara 
musikinin çeşitli alanlarını uygulama imkânı vermektedir. 

Medeniyet Öğrenci Müzik Topluluğu

Türk Musikisi Bölümü öğrencilerinin kurmuş olduğu “Mede-
niyet Öğrenci Müzik Topluluğu” müziğe ilgi duyan öğrencileri 
bir araya getirerek çeşitli etkinlikler düzenlemeyi hedef 
edinmiştir. 
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