
ÖĞRENCİLERİMİZİN MÜZİK VE GÜZEL 

SANATLARA OLAN İLGİSİ ARTIYOR… 

 
 

 

Öğrencilerimizin müzik ve güzel sanatlara olan ilgisini 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak güçlü bir şekilde 

destekliyoruz. Bu kapsamda Ankara Müzik ve Güzel 

Sanatlar Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. 
 

 
 

 

 

 



 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü  

Prof. Erol Parlak’ın  Kuruluş Mesajı; 
 

      Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, ruhunu Anadolu’dan alan, ancak, evrenselliği 

gözeterek dünyaya geniş bir medeniyet ufkuyla bakabilen, ülkemizin sanata dair sahip olduğu 

tüm imkânları olumlu bir potansiyel olarak değerlendiren bir kurum olmalıdır. Üretken, 

dinamik, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden, yaratıcı fikirlerin filizlenmesine olanak tanıyan, 

öncü yapısıyla değişime yön veren, uzman bilim-sanat insanları yetiştiren, güçlü ve kimlikli bir 

temsiliyeti olan, alanında fark yaratacak böylesi bir kurum; ülkemize önemli katkılar 

sağlayacak ülkelerarası ilişkiler ile kültür sanatımızın ulusal ve uluslararası alandaki varlığı ve 

güçlü temsiliyeti bakımından da önemli bir adım olacaktır. 

 

    Üniversitemiz, sanat ile kültür, kültürel kimlik ile toplum arasındaki ilişkiyi en doğru 

biçimde yorumlayabilen, Türkiye’nin kültür-sanat kavrayışı ve politikalarına da etki edebilen 

bir kurum olma yolunda ilerlemelidir. Bu durum, aynı zamanda farklı inanç ve kültürlerin iç içe 

yaşadığı ülkemizde, sanatın çoğulcu ve birleştirici yapısıyla birlik, beraberlik, kardeşlik 

duygularımızın, toplumsal huzur ve barışın pekiştirilmesinde de etkili yollardan biri olacaktır. 

 

 

     Bu yaklaşımlar ışığında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitenin misyonu; yaratıcılık, 

üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, 

eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesine, ülkemizin temsiline ve kamuoyunun 

gelişimine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, tercih edilen, saygın bir 

üniversite haline gelmek,evrensel bilim ve çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri ışığında bilim-sanat 

üreten, öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; 

yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı 

entelektüel birikime sahip sanat, bilim, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek, bilimsel-

sanatsal projeler ve yayınlar yoluyla insanlığa hizmet etmektir. 
 

Benim Tercihim Programında Üniversite Adayı Öğrencilerimiz Ankara 

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni Tanıma Fırsatı Buldular  

 
 

 

 

 

 

Ankara Müzik ve Güzel 

Sanatlar Üniversitesi ile 

gerçekleştirilen ilk  

çalışma “Benim 

Tercihim” programında 

üniversitenin aday 

öğrencilere tanıtımı 

olmuştur. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 

Üniversitesi’nin tanıtımının yapıldığı 

program renkli anlara sahne olmuştur. 

Programın kapanışında Ankara Müzik ve 

Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. 

Erol Parlak Hocamız öğrencilerimizden 

gelen istek üzerine saz ve ses icrasında 

bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Müzik ve Sanat Eğitiminde İşbirliği Yapıyoruz 
 
 

Ankara Müzik ve Güzel 

Sanatlar Üniversitesi ile 

yürütülen ikinci işbirliği 

EBA TV Yaz Okulu 

çalışmaları kapsamında 

gerçekleşmiştir. 

 
 

 
 

Müzik ve güzel sanatlar alanında akademik anlamda eğitim vermek amacıyla 01 Temmuz 2017 

tarihinde Ankara'da kurulmuş olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim 

üyeleri ile EBA TV Yaz Okulu çalışmalarında işbirliği yapılmıştır. 

 

 

 

 

Ankara Müzik ve 

Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr Erol 

PARLAK hocamızın 

desteğiyle değerli 

öğretim üyeleri ile 

bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bu toplantıda 

işbirliğinin ne 

şekilde yapılacağı 

detaylı olarak 

konuşulmuştur. 

 
 
 
 
 
 

Toplantıda 

aşağıdaki sorular 

gündeme gelmiştir: 

- Sanat eğitimi ve 

kapsamı nedir? 

- Sanat eğitimi 

neden gereklidir? 

- Sanat hayatımızı 

nasıl - değiştirir? 

- Öğrencilerimiz 

sanat yoluyla 

kendilerini nasıl 

ifade edebilirler? 

-Öğrencilerimiz 

sanat yoluyla 

ülkelerini nasıl 

tanıyabilirler? 

-Müzik ve Güzel 

Sanatlar eğitimi 

yaz okuluna nasıl 

entegre edilebilir?   



 

  

 

Toplantıda Ankara Müzik ve 

Güzel Sanatlar 

Üniversitesi’nden değerli 

hocalarımız konuyla ilgili 

düşüncelerini ve 

planlamalarını 

paylaşmışlardır. 

 



 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



EBA TV YAZ OKULU’nda Müzik ve Sanat Eğitimleri Başlıyor 

Yapılan toplantı ve görüşmelerden sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 

ile yakın işbirliği içerisinde içerik üretimi aşamasına geçilmiştir. “Bağlama Yapımı, Ya Sanat 

Olmasaydı, Ses Kayıt Teknolojileri” gibi farklı konularda üretilen içerikler Yaz Okulu 

programında akışa uygun olarak yayınlanmaktadır. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


