
1 
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ (MÜSAM) BASIN BÜLTENİ 

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yeni bir araştırma merkezi faaliyetlerine başlıyor. 

Müzik ve Sahne Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜSAM) ismiyle 31 Ekim 2015 

tarihinde kurulan merkez, müzik ve sahne sanatları alanında birçok yeniliği hayata geçirmeye 

hazırlanıyor. Temel amacı müzik ve sahne sanatları alanında eğitim, araştırma ve yayın 

yapmak olarak özetlenebilecek olan MÜSAM,  Türkiye’de önemli bir boşluğu doldurmayı 

hedefliyor. Ülkemizin müzik ve sahne sanatları alanındaki öncü kurumu Hacettepe 

Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan bir grup girişimci öğretim üyesinin çabalarıyla 

kurulan MÜSAM’ın müdürlüğünü Sanatçı Öğretim Elemanı Kamer Güngör yürütmekte.   

1936 yılında kurulan Ankara Devlet Konservatuarı tarihinde bir ilki temsil eden 

merkez, dünya standartlarında birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflemekte. Kurulduğu 

günden bu yana opera, bale, tiyatro ve müzik alanında dünya çapında birçok sanatçı 

yetiştiren Ankara Devlet Konservatuarı’nın nitelikli ve üst düzey öğretim elemanları 

tarafından desteklenen merkezin gerçekleştireceği projeler, ülkemizin kültür-sanat hayatına 

büyük katkılarda bulunacak. MÜSAM’ın bilim ve sanatı buluşturan bu projeleriyle Hacettepe 

Üniversitesi, müzik ve sahne sanatları alanında da yenilikçi ve lider kimliğini sürdürmeye 

devam edecek.  

Uluslararası alanda bir nota basım ve yayım merkezi olmak MÜSAM’ın hedefleri 

arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merkez bu doğrultuda 1935 yılında başlayıp 1976 yılına değin 

faaliyet gösteren ve ülkemiz müzik eğitimine birçok önemli yapıt kazandıran Konservatuar 

Yayınları’nı yeniden hayata geçirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda birçok Türk bestecisinin 

elyazması halinde bulunan birçok yapıtı -telif hakları alınarak- edisyon haline getirilerek 

yayımlanacak ve bu alanda eşsiz bir kütüphane oluşturulacak. Böylece Türk bestecilerine ait 

bu yapıtların dünya sahnelerinde seslendirilmeleri/sergilenmeleri için ilk adım atılmış olacak. 

Türk bestecilerinin eserlerinden oluşan böylesine büyük bir müzik kütüphanesi, MÜSAM’ın 

ülkemizin kültürel değerlerine duyduğu saygının bir işareti olarak gelecek kuşaklara 

bırakacağı en değerli armağanlardan biri olacak. Merkez ayrıca bestecilerimizin yeni eserler 

üretmeleri ve bu eserlerin seslendirilmesi/sergilenmesi için de özel bir çaba sarf edecek.  
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Tüm bunların yanı sıra müzik ve sahne sanatlarının birçok alanında yazılacak kuramsal 

nitelikte kitaplar da yine merkez tarafından basılıp, dağıtımı yapılabilecek. Mesleki ve amatör 

eğitimde kullanılabilecek çalgı metotları, solfej-teori çalışmaları ve müzik tarihi araştırmaları 

yayımlanması planlanan bu eserler arasında sayılabilir. MÜSAM yayımladığı tüm bu eserlerle 

mümkün olduğunca geniş bir arşiv ve veri tabanı oluşturarak, alanında öncü bir merkez 

olmayı hedeflemektedir. Ayrıca yayımlayacağı sanatsal ve bilimsel-hakemli dergiler yoluyla 

kültür-sanat hayatındaki güncel konuların ele alınmasını ve tartışılmasını sağlayacak, 

düzenleyeceği özel nitelikli konserler ve konser kayıtlarıyla kültür-sanat hayatımızın 

zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.  

MÜSAM ulusal ve uluslararası düzeyde organize edeceği kongre, panel, konferans, 

bilgi şöleni, atölye çalışmaları, ustalık sınıfları ve yarışmalar gibi bilimsel-sanatsal etkinliklerle 

de ülkemizin önde gelen merkezleri arasında yer almayı hedeflemektedir.  

MÜSAM’ın hayata geçirmeyi planladığı bir diğer önemli proje de çalgı yapımı 

konusunda olacak. Merkez birçok Türk ve Batı müziği çalgısının yapımı için gerekli AR-GE 

çalışmalarıyla birlikte üretime geçmeyi hedefliyor. Konservatuarımız bünyesinde hali hazırda 

var olan çalgı yapım atölyelerinin büyük bir altyapı desteği sağlayacağı proje kapsamında, 

ülke çapında önemli bir girişime imza atılmaya hazırlanılıyor. İlk aşamada yaylı çalgılar 

üretimine odaklanacak olan merkezin ürettiği çalgıların, ülkemiz müzik eğitiminde etkin bir 

biçimde kullanılması ilk hedef. MÜSAM, konservatuarımızın çalgı yapımı ve onarımı 

konusunda sahip olduğu tecrübeyi de arkasına alarak, bu alanda yapacağı atılımlarla 

uluslararası bir merkez olma yolunda ilerlemeyi hedefliyor. 

MÜSAM’ın üzerinde titizlikle durduğu ve şimdiden hummalı çalışmalar yürüttüğü bir 

başka konu da müzik ve sahne sanatlarının birçok alanında sertifika programları düzenlemek 

olacak. Piyano, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile bale bu programlar 

arasında sayılabilir. Sanatla amatör düzeyde ilgilenenlere profesyonel bir eğitim alma imkanı 

sunarak, konservatuarın toplumla buluşmasını sağlayacak olan sertifika programları, nitelikli 

sanat eğitiminin yaygınlaşmasında da öncü bir faaliyet olacak.  

Merkezin bir başka önemli projesi de halka açık çalgı ve sahne sanatları kursları 

düzenlemek. Belli bir yaş grubu dikkate alınmaksızın her yaştan ve her düzeyden bireylere 

amatör müzik ve sanat eğitimi verilmesinin amaçlandığı bu kurslar, Aralık ayı içerisinde 
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hayata geçecek. Piyano, arp, gitar, keman, viyola, viyolonsel, flüt, klarinet, saksafon, trompet, 

bateri, opera-şan, caz, caz koro, koro, müzik bilimleri ve müzik teorileri, tiyatro,  bale ve halk 

dansları bu kurslar arasında sayılabilir. Katılım için herhangi bir yetenek sınavının 

uygulanmadığı ve belli bir seviyenin aranmadığı kurslar, MÜSAM’ın yaşam boyu öğrenme ve 

birikimlerini toplumla paylaşma misyonunun da önemli bir yansıması olacak. Sahip olduğu 

seksen yıllık büyük birikimle konservatuarımızın birbirinden değerli ve yetenekli öğretim 

kadrosunun hizmet vereceği kurslar, MÜSAM’ın halka ulaşmasındaki en etkili kanallardan biri 

olacak. MÜSAM halkımızla buluşmayı büyük bir heyecanla beklemektedir.  

MÜSAM İletişim Bilgileri   

Adres: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı  

Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA  

Tel:    0312 212 62 10/1257 

Fax:   0312 215 84 66  

Web: www.musam.hacettepe.edu.tr 

E mail: musam.hacettepe@edu.tr 
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