DEVLET
KONSERVATUVARI
TARİHÇEMİZ
Devlet Konservatuvarı; yetenekli
çocukları ve gençleri seçerek, müzik ve
sahne sanatları alanlarında onlara evrensel
bir sanat eğitimi veren, sanat kurumlarına yorumcu, uygulayıcı, akademisyen, yaratıcı ve araştırıcı
sanatçılar yetiştiren yüksek dereceli bir meslek okuludur.
Konservatuvar, 1954 yılında önce “İzmir Müzik Okulu” ismi
ile açıldıktan sonra,1958 yılında konservatuvar statüsü alarak,
“İzmir Devlet Konservatuvarı” adını almıştır. Konservatuvar, 1982
yılında YÖK yasası ile bir yüksekokul olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
bağlanmıştır. İzmir içerisindeki çeşitli yerleşim noktalarından sonra, 1994 yılında şu an eğitim vermekte olduğu Sanat
Yerleşkesi’ndeki binasına taşınmıştır. 2010 yılına kadar “Hazırlayıcı Birimler” adı altında eğitim veren ortaokul ve lise
devreleri ise bu tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak, “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müzik ve Bale İlköğretim Okulu” ve “Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi” olarak değiştirilmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kuruluşundan itibaren yüzlerce sanatçı yetiştirmiş, halen birçok
mezunu, başta Avrupa ve ABD olmak üzere seçkin sanat üniversitelerinde eğitimlerini başarıyla sürdürmekte ya da
mesleki kariyerlerine yurtiçi veya yurtdışındaki saygın sanat kurumlarında devam etmektedirler.
AMACIMIZ
Devlet Konservatuvarı’nın amacı ülkemizin çağdaş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için sorumluluklarını bilen,
sosyal bilinci gelişmiş, toplumsal ve kültürel değerlere sahip çıkan, uluslararası standartlarda mesleki donanıma
sahip, yaratıcı düşünebilen, geleceğin sanatçılarını ve akademisyenlerini yetiştirmektir. Buna ek olarak Konservatuvar,
gerçekleştirdiği sanatsal etkinliklerle hem kentimizin ve ülkemizin sanat yaşamında aktif olarak yer almakta, hemde
öğrencilerimize sanatsal ve mesleki tecrübe kazandırmaktadır.
ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR:
72 Bireysel Çalışma Odası, 1 Büyük Sahne (Orhan Barlas Salonu), 1 Küçük Sahne, 3 Çalgı Yapım Atölyesi,
2 Oda Müziği Odası, Kütüphane
ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
Erasmus + ve Farabi Değişim Programları

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMLERİ
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri’nde anasanat ve sanat dallarına alınacak öğrenciler için konservatuvar web
sayfasında yer alan sınav müfredatı doğrultusunda yetenek sınavı yapılmaktadır. Okulumuza her yıl lisans devresine
alınacak öğrenciler için YÖK tarafından kontenjan belirlenir ve YÖK sayfasında ilan edilir. Lisans devresi yetenek sınavına
girecek öğrenciler için yaş sınırı 25, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği için 30 yaş olarak belirlenmiştir.
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri, eğitim - öğretim, araştırma ve sanatsal etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, öğrencilerimizin sanatsal ve kültürel gelişimini sağlamayı, bu yolla toplumumuza ve insanlığa faydalı olmayı
amaçlar.
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri’nde Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Kompozisyon ve Opera Sanat Dallarında iki yarıyıl Türkçe dilinde mesleki hazırlık programı zorunludur. Eğitim - öğretim 5. sınıftan 12. sınıfa kadar sınıf geçme,
lisans derecelerinde ise dönemlik ve ders geçme sistemleri ile yapılır. Mutlak not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri mezunlarının çalışma alanları; dünya genelinde devlet veya özel
sektöre ait senfoni orkestraları, opera ve baleleri, akademik orkestralar, alan ile ilgili belediye destekli
kuruluşlar, üniversiteler, konservatuvarlar, müzik okulları vb. olarak tanımlanabilir.
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