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Anadolu Üniversitesinden :
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve
Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliği
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri ile
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen ilköğretimin amaçla
rı doğrultusunda ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesine göre gü
zel sanatlar alanlarında özel yetenekleri olan bireyleri küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek
üzere kurulan Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğ
retim Okulunun işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.
Hukukî Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik :
a) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi,
b) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
c) 4306 sayılı Kanun,
d) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen :
a) Üniversite : Anadolu Üniversitesini,
b) Rektör : Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
c) Konservatuvar : Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
d) Müdür : Konservatuvar Müdürünü,
e) İlköğretim Okulu : Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale
İlköğretim Okulunu,
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f) Esas Meslek Dersleri : Müzik ve Bale Dalları eğitimiyle ilgili dersleri,
ifade eder.
Kabul Sınavları ve Kayıt
Madde 4 — Sanat dallarına alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Yönetim Kurulu
nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.
Madde 5 — Aday kayıt süreleri ve kabul sınavları tarihleri, Konservatuvar Yönetim
Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun karalıyla belirlenerek, Rektörlük tara
fından ilan edilir. Adaylar ilan edilen süre içinde başvurularını yapmak, başvurdukları bölüm
lere ait aday kayıt formu ile istenilen diğer belgeleri eksiksiz olarak Müdürlüğe teslim etmek
zorundadır.
Adaylar aynı dönemde en çok iki ayrı anasanat dalına başvurabilir. Müzik Bölümüne
bağlı birden çok anasanat dalına yapılan başvurular, bir anasanat dalına başvuru olarak kabul
edilir ve bu adaylar ikinci bir bölümün diğer bir anasanat dalına da başvurabilir. Adaylar,
aday kayıt formunda girmek istedikleri sanat dallarını sırasına göre belirtir.
Konservatuvarlarla ilişkisi kesilenler, en çok iki kez kabul sınavına girebilir.
Kayıt sırasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar veya tahrifat yapanla
rın kayıtları yapılmaz; gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapıl
mış olanların kayıtları silinir.
Madde 6 — Adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulunca bölümler için ayrı ayrı oluş
turulacak komisyonlar tarafından yapılacak baraj sınavı ile kesin kabul sınavında başarılı ol
mak zorundadır. İki bölümün kesin kabul sınavını başaran adaylar, öğrenci kontenjanı gözönüne alınarak bunlardan ancak birine asıl kayıtlarını yaptırabilir.
Bu sınavlarda başarı notu 100 üzerinden 70 puandır.
Madde 7 — Birinci sınıfa ve ileri sınıflara öğrenci olarak kabul edilebilmek için, ön
görülen kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adaylar, önce baraj sınavına girmek zorundadır. Ba
raj sınavında aday, kayıt formundaki isteği de gözönüne alınarak, yenetek, refleks ve fizikî
uygunluğuna göre o bölüme bağlı en çok iki anasanat dalı için puanlandırılır.
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Madde 8 — Baraj sınavında başarı gösteren adaylar ve aynı bölüme bağlı ikinci bir
sanat dalına girmek isteyenler ile o bölüm içinde sanat dalı değiştirmek isteyen Konservatu
var öğrencileri kesin kabul sınavına alınır ve bu sınavda sanat dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziki yapı değerlendirmesi yapılır. Kesin kabul sınav komisyonu, adayın isteğini de
gözönüne alarak adaya en uygun sanat dalını belirler. Adaylar komisyonun kararına uymak
zorundadır. Belirlenen sanat dalına kayıtlarını yaptırmayanlar, haklarından vazgeçmiş sayılır.
Madde 9 — Kabul sınavları sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananların kayıt işlemle
ri, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde yapılır.
Naklen Geçiş
Madde 10 — Aşağıdaki şartları yerine getiren öğrenciler, Yönetim Kurulunca belir
lenecek kontenjan dahilinde naklen geçiş yapabilir.
a) Ayrılacağı konservatuvar veya dengi okulun bir üst sınıfına geçmiş olmak,
b) Ayrılacağı konservatuvar veya dengi okulda başarmış olduğu sınıflardaki eğitimöğretim programının, eş değerliliğinin Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ol
ması,
c) Eğitim ve öğretim yılı başlamadan en geç 30 gün önce Müdürlüğe yazılı olarak
başvuruda bulunmak,
d) Müdürlükçe ilgili sanat dalı öğretim elemanları arasından kurulacak sınav komis
yonunca başarılı bulunmak.
İlköğretim Okuluna ders yılı içinde naklen geçiş yapılamaz.
Devam
Madde 11 —Derslere devam zorunludur. Bir ders yılı içinde, esas meslek derslerine
8 saatten fazla özürsüz girmeyen öğrenciler, kanaat notlan ne olursa olsun, o yıl için genel sı
nav haklarını kaybeder. Ancak, 8 saatten fazla devamsız olan öğrenciler hakkında karar, bu
süreyi aşan kısmın özürünün belgelendirilmesi halinde, 5 saate kadar Müdür, daha fazlası için
Yönetim Kurulunca verilir. Esas meslek derslerinde bir gün içinde bir saatten çok program
lanmış aynı ismi taşıyan derslerdeki devamsızlık bir ders saati olarak kabul edilir.
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Bir ders yılı içinde toplam devamsızlık süresi konusunda İlköğretim Kurumları Yö
netmeliğinin ilgili madde hükümleri uygulanır.
Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve sınıf tekrarlar.
Genel Kültür Derslerinde Değerlendirme
Madde 12 — Genel kültür dersleri için Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Ders
lerde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir.
Buna göre verilecek notlar ve eş değer puanlar aşağıda gösterilmiştir.
Derece

-

Rakam

Puan

Pekiyi

5

85-100

İyi

4

70-84

Orta

3

55-69

Geçer

2

45-54

Başarısız

1

0-44

Esas Meslek Derslerinde Yıl İçi Değerlendirme
Madde 13 — Öğrenciler, esas meslek derslerinden birinci yarıyıl sonunda bir ara sı
navına alınır. Sınav tarihleri, birinci yarıyılın son 4 haftası içinde olmak üzere, ilgili anasanat
ve bölüm başkanının önerisi üzerine Müdürlükçe belirlenir.
Ara Sınav Komisyonu, Müdürün başkanlığında ilgili sanat dalı başkanı ile dersin öğ
retim elemanından oluşur. Müdürün, bulunmadığı durumlarda bu görevi, bölüm başkanı ve
ya anasanat dalı başkanı yerine getirir.
Dersin öğretim elemanı her yarıyıl için yapacağı değerlendirmeler sonucunda her öğ
renci için bir kanaat notu belirler. Birinci yarıyıl notu, arasınav notuyla kanaat notunun arit
metik ortalamasıdır. İkinci yarıyıl notu ise sadece kanaat notundan oluşur.
Genel Sınavlar
Madde 14 — Ders yılı sonunda öğrenci esas meslek derslerinin herbirinden Müdür
lükçe belirlenen tarihlerde genel sınava alınır. Öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için; de
vam şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla, birinci ve ikinci yarıyıl notlarının aritmetik orta
lamasının en az 70 olması veya birinci yarıyıl notu ne olursa olsun, ikinci yarıyıl notunun en
az 70 olması gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler o ders yılı için genel sınav hak
larını kaybeder ve derslerden başarısız sayılır.
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Esas Meslek Derslerinde Başarının Belirlenmesi
Madde 15 —Esas meslek derslerinde notlar 100 puan üzerinden verilir ve genel sı
navda ve bütünleme sınavında başarı notu en az 70'dir. Esas meslek derslerinin puanları ve
notları aşağıda gösterilmiştir.
Puan

Derece

90-100

Pekiyi

80-89

İyi

70-79

Orta

0-69

Başarısız

Bütünleme Sınavları
Madde 16 — Genel sınavlara girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına
alınır. Bütünleme sınavları, genel sınavların bitiminden en az 15 gün sonra olmak üzere Mü
dürlükçe belirlenecek tarihlerde yapılır.
Eleme Sınavı
Madde 17 — Konservatuvarın birinci sınıfına ve ileri sınıflarına alınanlar, sanat dalı
değiştirenler ile ikinci bir sanat dalına ilk defa alınan öğrenciler, ilk yılın sonunda esas mes
lek derslerinden eleme sınavına girer. Eleme sınavları genel sınavlar sırasında, Müdürlükçe
oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır.
Birden çok esas meslek dersinden eleme sınavına girip de tek dersten başarısız olan
lara, başarısız oldukları dersten bir telafi sınav hakkı verilir. Telafi sınavları eleme sınavı so
nucunun ilanından en az 15 gün sonra yapılır.
Eleme sınavlarında başarı notu 100 üzerinden 70 puandır.
Sınavlara Katılamayanlar
Madde 18 —Hangi nedenle olursa olsun genel sınavlara, bütünleme sınavlarına,
eleme sınavlarına, telafi sınavlarına giremeyenlere yeni bir sınav açılmaz.
İlişik Kesme
Madde 19 — Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin Konservatuvarla ilişiği kesilir:
a) Eleme sınavında başarısız olmak,
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b) Aynı sınıfta 2 yıl başarısız duruma düşmek,
c) Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmak.
Diploma
Madde 20 — İlköğretim Okulunu bitirenlere, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Diploması verilir.
Yönetim
Madde 21 — İlköğretim Okulu Müdürü, Konservatuvar Müdürünün önerisi üzerine
Rektör tarafından atanır veya görevlendirilir.
Madde 22 — İlköğretim okuluna bir Müdür Başyardımcısı ve bir Müdür Yardımcısı
21 inci maddedeki usule göre atanır. Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı, İlköğretim
Okulu Müdürü olmadığı zamanlarda aynı sıra ile Müdüre vekalet eder ve okulun tüm hizmet
lerinin yürütülmesinde Müdüre karşı sorumludur.
Çeşitli Hükümler
Madde 23 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğ
retim Kurumları Yönetmeliği uygulanır.
Geçici Madde 1 — B u Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği eğitim-öğretim yılında, Konservatuvarın orta devre 2 nci ve 3 üncü sınıflarında bulunan öğrenciler hakkında, orta devreyi
bitirene kadar, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık-Orta ve Lise Devresi
Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 24 — Bu Yönetmelik, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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