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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ *

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarında kayıt, eğitim-öğretim ve

sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yürütülen lisans düzeyindeki eğitim-

öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü

maddesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Konservatuvar: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
b) Konservatuvar Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulunu,
c) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,
ç) Müdürlük: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünü,
d) Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci kontenjanları
MADDE 5- (1) Sanat dalları itibarıyla Konservatuvara alınacak öğrenci sayısı Konservatuvar Kurulunun görüşü ve

Senatonun önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
Öğrenci statüleri
MADDE 6- (1) Konservatuvarda tam zamanlı öğrencilik esastır, dinleyici ve özel öğrenci kabul edilmez.
Kabul
MADDE 7- (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin kayıt ve kabul koşullarını taşıyan adaylar ile

konservatuvarların lise mezunlarından başvuranlar arasından yetenek sınavı sonuçlarına göre Konservatuvara öğrenci kabul edilir.
Yatay geçişle kabul
MADDE 8- (1) Konservatuvara diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları Konservatuvar Yönetim Kurulunca sağlanır. Konservatuvar
Kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç Haziran ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir.

Kayıt İşleri
MADDE 9- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Ön kayıt ve yetenek sınavlarının yürütümüne

ilişkin esaslar, sanat dallarına göre adaylarda aranacak genel ve özel koşullar, ön kayıt ve kesin kayıt sırasında adaylardan istenecek
belgeler, Senato tarafından kabul edilen ayrı bir Kayıt-Kabul Yönergesi ile belirlenir.

a) Ön kayıt ve yetenek sınavlarının tarihleri, Konservatuvar Kurulunun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir ve
Rektörlük tarafından ilan edilerek adaylara duyurulur.

b) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlarla sahte belge verenlerin veya bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası
ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış olanların ise kayıtları iptal edilir.

c) Konservatuvara ön kayıt yaptıran adaylar Konservatuvar Yönetim Kurulunca oluşturulan bir komisyon tarafından
yapılacak Baraj Sınavı ile Kesin Kabul Sınavında başarılı olmak zorundadır.

ç) Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, aynı anasanat dalının özel yetenek
sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı ana sanat dalının sınavlarına girebilir. İki ayrı anasanat dalının özel
yetenek sınavlarında başarılı olan adaylar, bunlardan ancak birine kesin kayıt yaptırabilir. Ancak başarılı oldukları anasanat
dallarından birinin orta öğrenimini herhangi bir konservatuarda başarıyla tamamlamış adaylar her iki anasanat dalına da kayıt
yaptırabilir.

d) Yetenek sınavlarında başarı notu yüz üzerinden en az yetmiş puandır. Kesin Kabul Sınavında en az yetmiş alarak
başarılı olan adaylar, puan durumuna göre anasanat dalları itibariyle sıraya konulur. Bu adayların puan sıralaması gözetilerek
kontenjan dâhilinde Müdürlük kayıt bürosunca kesin kayıtları yapılır.

e) Kesin Kabul Sınavında en az yetmiş alarak başarılı olduğu halde kesin kayıt için kontenjana giremeyen adaylar puan
sıralamasına göre yedek listeye alınır. Açık kalan kontenjanlar, yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre kesin kayıtları
yapılarak doldurulur.

f) İlan edilen gün ve saatte yetenek sınavlarına girmeyen, süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan, ön kayıt ve kesin kayıt için
istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan adaylar, o yıl için haklarını kaybeder.
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Kayıt yenileme
MADDE 10- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrenciler, her ders yılı başında ve akademik

takvimde gösterilen tarihlerde, bir önceki yıldaki başarı durumlarına göre ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Ders yılı başında ilan edilen tarihlerde öğrenci katkı payını yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yılın
derslerine devam edemez ve sınavlarına giremez. Bu suretle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) Herhangi bir esas meslek dersinde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri bulundukları sınıfta alarak tekrar
eder. Bu öğrenciler üst sınıftan ders alamaz.

(4) Esas meslek derslerinin tümünden başarılı olduğu halde, yardımcı meslek ve seçmeli derslerin herhangi ikisinden
başarısız olan öğrenci, bu dersleri bulunduğu sınıfta alarak tekrar eder, üst sınıftan ders alamaz.

(5) Öğrencinin tekrar ettiği derse kayıt yaptırması, ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getirmemişse derse
devam etmesi, yardımcı meslek ve/veya seçmeli derslerde ise devam koşulunu yerine getirmiş olsa bile derse devam etmesi,
başarısız olduğu uygulama çalışmalarına katılması ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur.

Kayıt silme
MADDE 11- (1) Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile bir öğrencinin kaydının silinerek Üniversite ile ilişiğinin kesilmesini

gerekli kılacak durumlar, Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11inci maddesinin
1 inci fıkrasında belirtilmiştir.

(2) Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine göre
haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimlerine devam edemedikleri için haklarını kullanamayan öğrencilerin kayıtları, bu haklarını
kullanmadan silinmez.

(3) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görüşü de alınarak
Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Konservatuvar öğrenci işlerine başvurması gerekir. Kendi isteği
ile kaydını sildiren öğrenciye kayıt silme hususu arkasında belirtilerek lise diplomasının aslı, fotokopisi Konservatuvar öğrenci işleri
tarafından alınmak suretiyle verilir.

(5) Kaydını sildiren öğrenci Üniversiteye dönmek isterse, ilk başvuran öğrencilerle aynı kurallara tabi tutulur.

Danışmanlar
MADDE 12- (1) Her öğrenci için ders yılı başlamadan önce bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir.
(2) Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye

yardımcı olur.
(3) Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışmanın onayı ile yapılır.

Katkı payları
MADDE 13- (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı paylarını her yarıyıl ödemek zorundadır. Katkı payını

ödemeyen öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuata göre işlem yapılır.
(2) Kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim esasları
MADDE 14- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Konservatuvarda dersler; esas meslek dersleri,

yardımcı meslek dersleri, seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler olmak üzere dört gruptan oluşur. Grupları oluşturan dersler eğitim
programında gösterilir. Dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yürütülür ve gerekli durumlarda, Konservatuvar Kurulunun önerisi
ve Senatonun kararı ile Konservatuvar binaları ve çalışma saatleri dışında ve/veya tatil günlerinde de yapılabilir.

(2)  Konservatuvara ilk kez kayıt olan öğrenciler, lisans programına başlamadan önce bir yıl süreli mesleki hazırlık eğitimine
tabi tutulur. Mesleki hazırlık eğitiminde başarısız olanların Konservatuvarla ilişikleri kesilir**.

(3) Mesleki hazırlık eğitiminden muafiyet koşulları ile hazırlık eğitiminin yürütümüne ilişkin esaslar, Senato tarafından kabul
edilen Mesleki Hazırlık Eğitimi Yönergesi ile ayrıca düzenlenir.

(4) Öğrenciler için kayıtlı oldukları öğretim programlarının gereği olarak ilgili öğretim birimlerinin önerisi ve Konservatuvar
Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilecek bir öğretim elemanı başkanlığında inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.

(5) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Öğrenciler, Konservatuvarca düzenlenen ve müdürlükçe
sözlü ya da yazılı olarak görevlendirildikleri her öğrenci konserinde sahne almak ve görevlendirilmedikleri her öğrenci konserlerine de
dinleyici olarak katılmakla yükümlüdür. Herhangi bir sebeple konserlere katılamayacak olan öğrenciler, mazeretlerini Müdürlüğe
bildirmekle yükümlüdür. Mazeret bildirmeksizin veya mazereti Müdürlükçe kabul edilmeksizin konserlere katılmayan öğrenciler
hakkında gerekli disiplin işlemi uygulanır.

Akademik takvim ve eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 15- (1) Konservatuvarda; eğitim programları yıl esasına göre hazırlanır. Eğitim programının uygulanmasına ilişkin

tarih ve süreler ile akademik takvim Senato tarafından belirlenir.
(2) Eğitim dönemi programları, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Konservatuvar Kurulunca karara bağlanıp Senatoya

sunulur. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl Mayıs ayında aynı usulle karara bağlanır.
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Öğretim dili
MADDE 16- (1) Konservatuvarda öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 17- (1) Konservatuvarda normal eğitim-öğretim; sekiz yarıyıl ya da dört yıl sürelidir ve bu öğrenimi tamamlayanlara

lisans diploması verilir.
(2) Bir yıllık mesleki hazırlık eğitimi süresi bu sürelere dahil değildir.
(3) Sınıf atlama sınavında başarılı olanların, normal öğrenim süresinden bir yıl önce mezun olabilmeleri mümkündür.

Ek süre
MADDE 18- (1) Öğrencilere dört yıllık normal lisans öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır.
(2) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma
MADDE 19- (1) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren haklı ve geçerli nedenler, Adnan Menderes

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilmiştir.
(2) Konservatuvar Yönetim Kurulu, bu mazeretlerine bağlı olarak, öğrenimi aksayan ya da aksayacak olan bir öğrenciye

kayıt dondurma izni verebilir. Bu izin her defasında bir öğretim yılını aşamaz.
(3) Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izninin toplamı, sözü geçen Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 1 inci fıkrasının

(c) bendi hükmü hariç olmak üzere, normal öğrenim süresinin yarısından fazla olamaz.
(4) Sağlık nedeni hariç, öğrenciye belgeleyeceği önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim-öğretimine katkıda

bulunacak burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde, eğitim–öğretim süresince Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla, bir
defaya mahsus olmak üzere, bir yıl süre ile izin verilebilir. Kullanılan izin süresi, azami öğrenim süresine eklenir. Bu tür izinler ile ilgili
başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

Ders kredileri
MADDE 20- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Ders birimi kredidir.  Bir yarıyılda haftalık ders

programında yer alan kuramsal derslerin her saati bir kredi, uygulamalı çalışmaların iki saati bir kredi olarak değerlendirilir. Bir ders
hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmayı içeriyorsa, bu iki tür çalışmayı içerecek kredilerin toplamı, o dersin kredisini oluşturur.

(2) Bir öğrencinin lisans öğrenimini tamamlayabilmesi için öğrenimi boyunca başardığı derslerin kredileri toplamı, 2547 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri dersi de dahil olmak üzere Piyano
Anasanat Dalı için en az doksan dokuz, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı için en az yüz yedi, Opera Anasanat Dalı için yüz otuz sekiz
kredi olmalıdır.

Eşdeğerlik ve kredi aktarımı
MADDE 21- (1) Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır:
a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olarak Konservatuvara

kayıt yaptıran veya yatay geçişle gelen öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri
ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili Konservatuvar Müdürlüğüne başvurabilir.

b) Eşdeğer saydırılması istenilen ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili öğretim elemanı ve bölüm/program/anabilim görüşü
de olumlu ise Konservatuvar Yönetim Kurulu bu ders/derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin kredileri
Konsevatuvardaki mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir.

c) Dersleri eşdeğer saydırmada; yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin başarı notu, o dersi alıp başardığı
yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya
mezun olarak Konservatuvara kayıt yaptıran öğrencilerin ise geldiği yükseköğretim kurumundaki başarı notu en az altmış olmalıdır.

ç) Yüzlük not sisteminde notlandırılmış derslerin başarı notu geldiği yükseköğretim kurumundaki notun aynısı olarak yazılır.
Katsayı ile notlandırılmış derslerin başarı notu bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki aralıklar dikkate alınmak suretiyle, Senato
tarafından düzenlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük not sistemindeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir. Harfler veya derece
ile notlandırılmış olan derslerin başarı notunun yüzlük sistemdeki not karşılığı öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunca onaylanmış
belgeye göre, belgelendirilmediği takdirde ise Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25 inci maddesindeki aralıkların ortalaması dikkate alınarak belirlenir.

d) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak öğrencisi olunan bölüm ya da programa aktarılan kredi tutarının, bir yarıyıllık
kredi toplamının %70’ini aşması durumunda Konservatuvar Yönetim Kurulu, bölüm başkanının görüşünü de alarak öğrencinin daha
üst ve uygun bir yarıyıla intibakını yapabilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu
yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır.

e) Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin, dersleri eşdeğer saydırma ve kredi aktarımlarında da aynı süreçler geçerlidir.
f) Dersleri eşdeğer saydırma başvurularının değerlendirilmesinde; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(i) bendindeki dersler hariç, açıköğretim programları ile önlisans programlarında daha önce başarılmış olan dersleri eşdeğer
sayılmaz.
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Devam zorunluluğu
MADDE 22- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Derslere devam zorunluluğu ve dersleri izleme

esasları şunlardır:
a) Öğrencilerin, seçmeli dersler ve ortak zorunlu derslere en az %70, yardımcı meslek ve esas meslek derslerine ise en az

%80 oranında devam etmeleri zorunludur.
b) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği için sınavlara giremeyecek öğrencilerin ilgili öğretim elemanı tarafından onaylı

listesi, sene sonu sınavlarının başlangıcından en az bir hafta önce Müdürlükçe ilan edilir.
c) Ortak zorunlu dersler için tekrarlanan derslerde daha önce devam koşulu öğrenci tarafından yerine getirilmişse

Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararı ile ara sınavlara girmek kaydıyla devam koşulu aranmayabilir.
ç) Raporlu geçen sürelerde öğrenciler devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Her ne şekilde

olursa olsun bu süreler içinde ders ve sınavlara katılmış olan öğrencilerin devam yönünden derse girdiği saatler ve sınav sonuçları
geçersiz sayılır. Rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girmek isteyen öğrencilerin sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık
raporu ile belgelendirmeleri gerekir.

d) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Öğrencilerin, Konservatuvarca düzenlenen kendi Anasanat
Dallarına ilişkin atölye çalışmaları ve ustalık sınıflarına (Master-class) katılımları zorunludur. Herhangi bir sebeple bu çalışmalara
katılamayacak olan öğrenciler, mazeretlerini Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Mazeret bildirmeksizin veya mazereti Müdürlükçe
kabul edilmeksizin bu çalışmalara katılmayan öğrenciler hakkında gerekli disiplin işlemi uygulanır.

e) Öğrencilerin, Konservatuvarca düzenlenen sempozyum, kongre, resital, konser, temsil gibi bilimsel ve sanatsal
etkinliklere katılımı zorunludur. Herhangi bir sebeple bu etkinliklere katılamayacak öğrenciler, mazeretlerini Müdürlüğe bildirmekle
yükümlüdür. Mazeret bildirmeksizin veya mazereti Müdürlükçe kabul edilmeksizin etkinliklere katılmayan öğrenciler hakkında gerekli
disiplin işlemi uygulanır.

Sınavların duyurulması
MADDE 23- (1) Ara sınavlar dışında kalan sınavların yapılacağı yer, gün ve saatleri akademik takvime uygun olarak

Müdürlükçe tespit edilir ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ile birden fazla ara sınavın ara
sınav notuna katkı oranı ise dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk ayı içerisinde Müdürlükçe ilan
edilir.

Sınavlar ve değerlendirme esasları
MADDE 24– (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Sınavlar; ara, mazeret, yılsonu sınavı,

bütünleme, sınıf atlama ve mezuniyet sınavlarıdır.
a) Ara sınavı: Her ders için dersin öğretim sorumlusu tarafından en az bir ara sınavı yapılır. Bir günde ilgili eğitim-öğretim

programının aynı yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Öğrenciler ara sınavlarına katılmak zorundadır.
Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın herhangi bir ara sınavına katılmayan öğrenci o ara sınavından sıfır almış sayılır. Esas meslek
dersleri için yapılacak ara sınavlarına ilgili anasanat dalı öğretim elemanları dinleyici olarak katılabilir.

b) Mazeret sınavı: Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara
sınavlarına katılamayan öğrenciler mazeretin bitiminden itibaren üç iş günü içinde başvurdukları takdirde, bu öğrenciler için ilgili bölüm
başkanlığı tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihte bir defaya mahsus olmak üzere mazeret ara sınavı yapılır.

1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde Konservatuvar Yönetim Kurulunca karar verilir.
Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerin, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Konservatuvar
Müdürlüğüne verilmiş olması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

c) Yılsonu sınavı: Derse devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan tüm öğrenciler, yılsonunda bu sınava girer.
1) Öğrencilerin derslerde başarılı olmak için yıl sonu sınavından almaları gereken not, yüz tam puan üzerinden esas meslek

dersleri, yardımcı meslek dersleri ve seçmeli dersler için en az yetmiş, diğer dersler için en az altmış puandır.
ç) Bütünleme sınavı: Bir dersin yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler

için bütünleme sınavı yapılır.
1) Öğrencilerin derslerde başarılı olmak için Bütünleme sınavlarından almaları gereken not, yüz tam puan üzerinden esas

meslek, yardımcı meslek dersleri ve seçmeli dersler için en az yetmiş, diğer dersler için en az altmış puandır.
d) Ek Sınavlar: Bu Yönergenin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen azami sürenin sonunda son sınıf öğrencilerine

başarısız oldukları ancak devam koşulunu yerine getirmiş bulundukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar
bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

e) Sınıf atlama sınavı: Öğrencinin bulunduğu sınıfı başarı ile tamamlaması halinde, 1 inci sınıf sonunda 3 üncü sınıfa, 2 nci
sınıf sonunda 4 üncü sınıfa başlayabilmesi ve ara sınıfı başarmış sayılabilmesi için yapılan sınavdır. Esas meslek dersinden yıl sonu
sınavı başarı notu en az doksan olan öğrenciler, ders sorumlusunun önerisi ve sınav komisyonun kararı ile bir defaya mahsus olmak
üzere ve öğrenimlerinin son yılı hariç anasanat dalında sınıf atlama sınavına girebilir.

1) Sınıf atlama sınavları Bütünleme sınavları ile aynı iki hafta içinde yapılır..
2) Sınıf atlamak isteyen öğrenciler, atlayacakları sınıfın bütün derslerinden sınıf atlama sınavına girmek zorundadırlar.
3) Bu sınavda başarı notu, esas meslek ve yardımcı meslek dersleri için yüz tam puan üzerinden yetmiş, diğer dersler için

altmış puandır. Ancak, bu sınavlarda esas meslek derslerinden başarılı olup, yardımcı meslek derslerinin en çok bir tanesi ile, seçmeli
dersler veya ortak zorunlu derslerin en çok bir tanesinden başarılı olamayanlar sınıf atlayarak bir üst sınıfa kayıt hakkı kazanır.
Başarısız olunan dersler bir üst sınıfın dersleri ile birlikte alınarak tekrarlanır.

e) Mezuniyet sınavı: Lisans 4 üncü sınıf öğrencilerinin esas meslek dersinin yıl sonu sınavı mezuniyet sınavıdır. Bu sınav,
Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile dinleyiciye ve izleyiciye açık olarak yapılabilir.

(2) Sınavlar; ilanda belirtilmek suretiyle yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir.
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(3)  Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
(4) Yazılı sınav evrakı en az iki yıl saklanır.
(5) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleriyle yönetimce istenecek başka belgeleri

yanlarında bulundurmak zorundadır.
(6)  Seçmeli dersler ve ortak zorunlu derslerin yılsonu, bütünleme ve sınıf atlama sınavları sorumlu öğretim elemanı

tarafından yapılır.
(7) Yardımcı meslek derslerinin sınıf atlama sınavları, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından ilgili veya en yakın sanat

dalı öğretim elemanları arasından seçilen üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Yardımcı meslek derslerinin yılsonu sınavı,
öğretim yılı başında Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı takdirde yukarıdaki şekilde oluşturulan komisyon
tarafından, karar alınmadığı takdirde dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır.

(8)  Esas meslek dersinin yılsonu, bütünleme, sınıf atlama ve mezuniyet sınavları, ilgili bölüm, anasanat ve sanat dalı
başkanları ile sanat dalı esas meslek dersi öğretim elemanları arasından Konservatuvar Yönetim Kurulunca seçilecek en az üç
üyeden oluşan sınav komisyonlarınca yapılır.

(9) Müdür,  sınav komisyonlarının doğal üyesi ve başkanıdır.
(10) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, ara sınav notunun %40’ının yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun %60’ına

ilavesiyle elde edilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya
tamamlanır. Ayrıca notlar istenildiğinde derecelerle ve harflerle de ifade edilebilir.

(11) Başarılı sayılmak için; yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notu ile başarı notunun yüz tam puan üzerinden esas
meslek, yardımcı meslek dersleri ve seçmeli derslerde en az yetmiş, diğer derslerde ise en az altmış puan olması gerekir.

(12) Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Müdürlük tarafından ilan edilerek öğrencilere
duyurulur.

Notlar ve değerlendirme
MADDE 25- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Notlar yüz üzerinden verilir. Başarı notunun

kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya tamamlanır. Ayrıca notlar aşağıdaki tabloda
belirtilen dereceler ve harflerle de ifade edilebilir:

a)  Öğrencinin esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri ve seçmeli derslerde başarılı olabilmesi için yılsonu sınav notu
ve başarı notu yüz tam puan üzerinden en az yetmiş ve CB olmalıdır. Bu derslerde CC ve DC notu verilmez, yetmiş puanın altında not
alan öğrenci FF notu ile değerlendirilir.

b)  Öğrencinin ortak zorunlu derslerde başarılı olabilmesi için başarı notu yüz tam puan üzerinden en az altmış ve CC
olmalıdır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26- (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içinde Müdürlüğe verecekleri dilekçe ile sorumlu

öğretim elemanı tarafından yapılan yazılı sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itirazda bulunabilirler. Gerekli inceleme sonucunda
maddi hataya rastlandığı takdirde, bu hata düzeltilerek Müdürlükçe öğrenciye ilan edilir. Komisyon tarafından yapılan sınavlara itiraz
edilemez.

Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 27- (1) Ders puanı; ilgili dersin kredisi ile başarı notunun çarpımı ile bulunan puandır.
(2) Akademik ortalama; öğrencinin birimine kayıt yaptırmasından itibaren başardığı ve saydırdığı tüm derslerin puanlarının toplamı,

aldığı derslerin toplam kredi sayısına bölünerek hesaplanır.
(3) Akademik ortalama, yüzlük sistem yanında dörtlük sistem ve harf ile de ifade edilebilir.

Mezuniyet
MADDE 28- (1) Mezun olabilmek için öğrencilerin, Konservatuvar lisans programında yer alan tüm dersleri başarı ile

tamamlamaları gerekir.

Alınan Not Derecesi Harf Karşılığı Katsayı

90–100 Pekiyi AA 4,00

85–89 Pekiyi BA 3,50

75–84 İyi BB 3,00

70–74 İyi CB 2,50

60–69 Orta CC 2,00

55–59 Başarısız DC 1,50

45–54 Başarısız DD 1,00

40–44 Başarısız FD 0,50

0–39 Başarısız FF 0,00



341

(2) Mezuniyet tarihi, sınavların bitimini izleyen iş günüdür. Staj gerektiren birimlerde staj son sınıfı takiben yapılıyorsa,
mezuniyet tarihi staj bitimini izleyen iş günü olur.

(3) Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde tamamlamak şartı ile;
a) Mezuniyet başarı ortalaması en az seksenbeş ile seksendokuz aralığında olan öğrenciler üstün başarılı öğrenci,
b) Mezuniyet başarı ortalaması doksan ile yüz aralığında olan öğrenciler onur öğrencisi
olarak değerlendirilir.
(4) Üstün başarılı ve onur öğrencilerinin listeleri eğitim-öğretim dönemi sonunda Konservatuvarda ve Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığında duyurulur.

Diplomalar
MADDE 29- (1) Eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayan öğrencilere; Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca ve 29 uncu maddesinde belirtilen şekilde
diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci disiplin işleri
MADDE 30- (1) Öğrencilerin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrencilerin genel görünüşü
MADDE 31- (1) Öğrencinin genel görünüşü ve kılık-kıyafeti, eğitim gördüğü anasanat dalının koşullarına ve gereklerine

uygun olmak zorundadır. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Konservatuvara kayıt sırasında bildirdiği adresine taahhütlü olarak yapılır.
(2) Öğrenci adresini değiştirdiğinde Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, bildirdiği son adresine yapılan tebligat

öğrenciye yapılmış sayılır.

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 33- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve

Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 34-(1) Senatonun 6/6/2007 tarih ve 2007/11 sayılı kararıyla kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi Devlet

Konsevatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 35- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Bu Yönerge, 2011–2012 eğitim-öğretim yılı

başında yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 36- (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

* Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 25/6/2008 tarih ve 2008/10-VIII sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
MESLEKİ HAZIRLIK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Programına

ilişkin olarak uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Programında yürütülen

eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Adnan Menderes

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Konservatuvar: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
b) Müdürlük: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünü,
c) Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,
ç)  Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Program içeriği
MADDE 5- (1) Mesleki Hazırlık Programı, öğrencilerin lisans programı derslerinde başarılı olabilmeleri için gerekli altyapı

bilgilerini içeren derslerden oluşan bir yıl süreli bir programdır. Bu programı tamamlayan öğrenciler lisans derslerini almaya hak
kazanır.

Mesleki hazırlık programından muafiyet
MADDE 6- (1) Piyano anasanat dalı ve yaylı çalgılar anasanat dalında eğitim-öğretim görecek öğrencilerin kesin kabul

sınavlarında bu öğrencilerin mesleki hazırlık eğitimine tabi tutulup tutulmayacağı sınav jürisi tarafından tespit edilir. Buna göre lisans
eğitimine hazır olduğuna karar verilen öğrenciler mesleki hazırlık programından muaf tutularak lisans eğitimlerine başlar.

Devam
MADDE 7- (1) Bu programda yer alan derslerde, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönergesinin 22. maddesi doğrultusunda devam koşulu aranır.
Sınavlar ve değerlendirme ilkeleri
MADDE 8- (1) Bu programda, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönergesinin 24. maddesinde belirtilen sınavlardan; ara, mazeret, genel ve bütünleme sınavları uygulanır.
(2) Bu program kapsamında öğrencinin bir dersteki başarı notu, ara sınav notunun %40’ının Yılsonu sınavı veya bütünleme

sınavı notunun %60’ına ilavesiyle elde edilir. Bu program sonunda başarılı bulunmak için öğrencinin Yılsonu sınavı veya bütünleme
sınavı notu ile ders başarı notunun esas meslek dersleri, yardımcı Meslek Dersleri ve Seçmeli dersler için en az yetmiş diğer
derslerde ise en az altmış puan olması gerekir.

(3) Mesleki hazırlık eğitimine tabi tutulan öğrencilerin esas meslek derslerinin yılsonu sınavlarında başarılı olmaları
zorunludur. Bu sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere bütünleme hakkı verilmez ve kayıtları silinir. Esas meslek derslerinden geçtiği
halde diğer derslerden kalan öğrencilere bu dersler için birer bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavında başarısız olan
öğrencilerin Konservatuvardan kayıtları silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve

Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönerge, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere Senato tarafından kabul

edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü tarafından yürütülür.
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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
LİSANS DEVRESİ KAYIT-KABUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarına alınacak tam zamanlı

öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans devresine tam zamanlı öğrenci

alımına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Adnan Menderes

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Konservatuvar: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
b) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,
c) Müdürlük: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünü,
d) Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Yetenek Sınavlarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Özel yetenek sınavlarının düzenlenmesi
MADDE 5- (1) Özel yetenek sınavları düzenlenme esasları şunlardır:
a) Müdürün başkanlığında,  her anasanat dalından en az birer öğretim elemanı ve konservatuvar sekreterinden oluşan sınav

düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Sınav düzenleme kurulu, gerekli hallerde müdürün onayı ile başka öğretim elemanları ve
memurlara da görev verebilir.

b) Sınav düzenleme kurulunun görevleri şunlardır:
1) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçleri hazırlamak,
2) Sınavların kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
3) Adayların sınava girecekleri salonları belirlemek ve düzenlemek,
4) Sınavları güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırmak,
c) Sınav düzenleme kurulu özel yetenek sınav sonuçları ile değerlendirmeye alınacak diğer sınav sonuçlarını birlikte

hesaplayarak, listenin hazırlanması ve ilan edilmesi ile ilgili işlerde yetkili ve sorumludur.
Özel yetenek sınavlarının uygulama esasları
MADDE 6- (1) Özel yetenek sınavları uygulanmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel yetenek sınavları, Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenen özel yetenek sınav komisyonu tarafından yürütülür.

Sınav komisyonu öncelikle öğretim üyelerinden seçilir; gerekli hallerde öğretim görevlisi/okutmanlar ve diğer üniversitelerin öğretim
elemanları da görevlendirilebilir.

b) Sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
1) Bu Yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde sınavları yaparak sonuçlandırmak,
2) Sınavlarla ilgili olabilecek itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak.
Ön kayıt
MADDE 7- (1) Konservatuvarın lisans devresine alınacak tam zamanlı öğrencilerde aranacak genel koşullar şunlardır:
a) Sağlık durumu ilgili sanat dalı için elverişli olmak,
b) Herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçuyla ilişiği kesilmemiş olmak,
c) Devlet Konservatuvarlarının ilgili anasanat veya sanat dallarının lise devresinden mezun olmak veya lise veya dengi okul

mezunu olmak,
ç) Konservatuvar dışında bir ortaöğretim kurumu mezunları için o yılın Öğrenci Seçme Sınavına girmiş olmak ve gerekli en

az taban puanı almış olmak,
d) İlan edilen süre içinde aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,
e) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek,
f) Bu Yönergede belirtilen genel koşullar ile her anasanat veya sanat dalı için öngörülen özel koşullar çerçevesinde

yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak.
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Ön kayıt için gerekli belgeler
MADDE 8- (1) Ön kayıt, aday tarafından şahsen yapılır.
(2) Mektup, faks, e-mail gibi diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmez.
(3) Ön kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a)  Öğrenci Seçme Sınavı Sonuç Belgesi fotokopisi,
1)  Orta  öğrenimini devlet konservatuvarlarında tamamlayan adaylardan bu belge istenmez.
b)  İki adet vesikalık fotoğraf,
1)  Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak erkekler sakalsız ve bıyıksız, bayanlar başı ve boynu açık, adaylar kolaylıkla

tanınabilecek özellikte olmalıdır.
c)  Nüfus Cüzdanı örneği,
ç)  Konservatuvardan temin edilen sınav giriş formu,
d)  Adayın Konservatuvarda okumasında sağlık açısından bir sakınca olmadığını belgeleyen rapor,
e)  Mezuniyet belgesi,
f)  Sınav giderlerinin karşılanması için Üniversitenin her yıl belirleyeceği ücretin yatırıldığını gösteren belge.

Giriş sınavları ile ilgili genel bilgiler
MADDE 9- (1) Konservatuvara girmek isteyen adaylar baraj sınavı ve/veya kesin kabul sınavına girer.
a)  Baraj sınavı:

Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
1) Başvuru tarihlerinde kayıtlarını eksiksiz yaptırmış olan adaylar bu sınava katılır. Bu sınavda Piyano Anasanat Dalı ve

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı için adayın müziksel işitme yeteneği değerlendirilir. Bu sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş
puan alan adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanır.

2) Adaylar kendilerine ön kayıt esnasında verilmiş olan numara sırasına göre tek tek uygulamalı işitme sınavına alınır. Bu
sınavda adaylara tek ve çift sesler, üç ve dört sesli akorlar sorularak adayların bunları kendi sesleri ile tekrarlamaları istenir. Akorların
ardından adaylardan, kendilerine çalınacak ezgileri yine kendi sesleri ile tekrarlamaları ve kendilerine dinletilecek ritim kalıplarını elle
vurarak (alkış biçiminde) tekrarlamaları istenir.

Opera Anasanat Dalı
1) Başvuru tarihlerinde kayıtlarını eksiksiz yaptırmış olan adaylar bu sınava katılır. Bu sınavda Opera Anasanat Dalı için

adayın müziksel işitme ve ses kullanma yeteneği değerlendirilir. Bu sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar
kesin kabul sınavına girmeye hak kazanır.

2)  Adaylar kendilerine ön kayıt esnasında verilmiş olan numara sırasına göre tek tek uygulamalı işitme sınavına alınır. Bu
sınavda adaylara tek ve çift sesler, üç ve dört sesli akorlar sorularak adayların bunları kendi sesleri ile tekrarlamaları istenir. Akorların
ardından adaylardan, kendilerine çalınacak ezgileri yine kendi sesleri ile tekrarlamaları ve kendilerine dinletilecek ritim kalıplarını elle
vurarak (alkış biçiminde) tekrarlamaları istenir. Ses kullanma yeteneğini tespit etmek üzere adaylara şan egzersizi yaptırılır.

3) Baraj sınavı sonuçları, sınavın bitiminden sonra, aynı gün içerisinde puan belirtilmeksizin “Başarılı” veya “Başarısız”
olarak ilan edilir.

b)  Kesin kabul sınavı: Baraj sınavında başarı gösteren adaylar bu sınava katılır.

Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
1) Adaylar, başvurdukları anasanat ve sanat dallarına ilişkin bu yönergede belirtilen giriş sınav müfredatında bulunan

eserleri seslendirir. Değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Geçer not yetmiş puandır.

2) Kesin kabul sınavında yetmiş ve daha yüksek puan almak suretiyle başarılı olan adayların kayıtları en yüksek puanı
alan adaydan başlanmak üzere kontenjan dâhilinde yapılır.

Opera Anasanat Dalı

1) Adaylar, baraj sınavında yer alan uygulamalı işitme sınavına tekrar alınırlar. Ses kullanma yeteneğini tespit etmek
üzere adaylara şan egzersizi yaptırılır. Ayrıca adaylardan önceden hazırladıkları Batı Müziği normlarına uygun, şarkı, türkü, marş,
antik-arya, arya, lied, chanson vb. bir eser seslendirmeleri istenir. Adayların sahne ve oyunculuk yeteneğini ölçümlemek üzere;
adaylardan sınav esnasında kendilerine verilecek bir metni okumaları ve yine sınav esnasında sözlü olarak kendilerine anlatılacak
kısa bir senaryoyu mimikleriyle doğaçlama olarak sahnelemeleri istenir.

2) Kesin kabul sınavında yetmiş ve daha yüksek puan almak suretiyle başarılı olan adayların kayıtları en yüksek puanı
alan adaydan başlanmak üzere kontenjan dâhilinde yapılır.
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c)  Adayların, sınavların başlayacağı saatten yarım saat önce gerekli belgelerle sınav yerinde hazır olmaları
gerekmektedir.

Anasanat dalları ve sanat dalları ile ilgili özel koşullar
MADDE 10- (1) Anasanat dalları ve sanat dalları ile ilgili özel koşullar şunlardır:
a) Konservatuvarların lise devresi çalgı eğitimi müfredatlarında bulunan genel bilgilere sahip olmak ve uygulamalı sınava

katılmak,
b)  Kesin Kabul Sınavında sınav kuruluna aşağıda belirtilen programı çalmak, dinleti olarak sunmak suretiyle başarıyla icra

etmek.
1) Piyano anasanat dalı
 4 Oktav gam-arpej (uzun ve kısa olmak üzere)
 Adayın seçeceği bir etüt
 J.S. Bach’ın eserleri arasından adayın seçeceği bir eser
 Adayın seçeceği bir klasik sonatın birinci bölümü
 Adayın seçeceği bir romantik minyatür (Mazurka, Vals, Nocturne, vb.)
 Tüm eserler ezbere çalınmalıdır.

2) Yaylı çalgılar anasanat dalı
(a) Keman sanat dalı
 Yay ve arpej çeşitleriyle üç oktav gam-arpej
 Aşağıda adı geçen bestecilere ait, adayın seçeceği bir etüt (ezber çalınmalıdır)
 R. Kreutzer, J. Dont, F. Fiorillo, P. Rode

 J.S. Bach’ın Solo Sonat ya da Partita’larından adayın seçeceği bir bölüm
 Adayın seçeceği bir konçertonun birinci bölümü (kadansıyla birlikte, piyano eşlikli ve ezber çalınmalıdır)

 (b) Viyola sanat dalı
 Yay ve arpej çeşitleriyle üç oktav gam-arpej
 Aşağıda adı geçen bestecilere ait, adayın seçeceği bir etüt (ezber çalınmalıdır)

        R. Kreutzer, J. Dont, F. Fiorillo, B. Campagnoli, A. Hoffmeister, P. Rode
 J.S. Bach’ın Solo Süit’lerinden birine ait, adayın seçeceği iki bölüm (ezber çalınmalıdır)
 Adayın seçeceği bir piyanolu sonatın birinci bölümü (piyano eşlikli çalınmalıdır)
 Adayın seçeceği bir konçertonun birinci bölümü (kadansıyla birlikte, piyano eşlikli ve ezber çalınmalıdır)

(c) Viyolonsel sanat dalı
 Dört oktav gam
 Adayın seçeceği bir etüt (ezber çalınmalıdır)
 J.S. Bach’ın Solo Süit’lerinden birine ait, adayın seçeceği iki bölüm (ezber çalınmalıdır)
 Adayın seçeceği bir piyanolu sonatın birinci bölümü (piyano eşlikli çalınmalıdır)
 Adayın seçeceği bir konçertonun birinci bölümü (kadansıyla birlikte, piyano eşlikli ve ezber çalınmalıdır)

(d) Kontrbas sanat dalı
 Farklı karakterde iki etüt
 H. Eccless Sonat (tamamı)
 K.D. von Dittersdorf Mi Majör Konçerto 1.bölüm
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 11- (1) Sınav düzenleme kurulu, özel yetenek sınavı yerleştirme puanı sonuçlarını tespit eder ve bu puanlara göre

sıralanmış başarı listesini hazırlar. Adayların başvuru tercihlerine göre, sınav düzenleme kurulunca her anasanat dalına ait kazanan
adaylar Müdürlük tarafından ilan edilir. Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Öğrenci Seçme Sınavı puanı yüksek olan
adaya öncelik tanınır.

Kesin kayıt
MADDE 12- (1) Kesin kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a)  Öğrenci Seçme Sınavı sonuç belgesi, orta  öğrenimini devlet konservatuvarlarında tamamlayan adaylardan bu belge

istenmez.
b)  Adayın ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
c)  Nüfus Cüzdanının örneği,
ç)  Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
d)  İkametgah belgesi,
e)  Oniki adet birbirinin aynı olan, öğrencinin son altı ay içinde çekilmiş Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

özelliklerde fotoğraf,
f)  Adayın, kayıtla ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirdiğine ilişkin belgeler,
g)  Adayın, hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirten yazılı beyanı.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 13- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve

Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönerge, 2011–2012 eğitim-öğretim yılı yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

* Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 25/6/2008 tarih ve 2008/10-VIII sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
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DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI
DERS PROGRAMI

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Esas Meslek Dersleri

ENS 001 Enstrüman 2 10 7 0

Yardımcı Meslek Dersleri
OMU 001 Oda Müziği 1 0 1 0
TMT 001 Temel Müzik Teorisi ve Solfej 4 0 4 0
MTA 001 Müzik Tarihi 2 0 2 0

Ortak Zorunlu Dersler
YD 001 Yabancı Dil 2 0 2 0

ME
SL

EK
İ H

AZ
IR

LI
K

TTOOPPLLAAMM 11 10 14 0

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Esas Meslek Dersleri Esas Meslek Dersleri
ENS 101 Enstrüman I 2 10 7 29 ENS 201 Enstrüman II 2 10 7 31

Yardımcı Meslek Dersleri Yardımcı Meslek Dersleri
ARM 101 Armoni I 2 1 3 4 ARM 201 Armoni II 2 1 3 4
OMU 101 Oda Müziği I 2 4 4 5 OMU 201 Oda Müziği II 2 4 4 6
ORK 105 Orkestra I 2 2 3 4 ORK 205 Orkestra II 2 2 3 5

Ortak Zorunlu Dersler Ortak Zorunlu Dersler
ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri 2 0 2 2 AİT 201 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi 2 0 2 2
TD 101 Türk Dili 2 0 2 2
YD 101 Yabancı Dil I 4 0 4 4

Program Seçmeli Dersleri Program Seçmeli Dersleri
KOR 107 Korrepetisyon I 1 1 2 2 CTM 203 Çağdaş Müzik 2 0 2 4
MTA 101 Müzik Tarihi I 2 0 2 4 KOR 207 Korrepetisyon II 1 1 2 2

YDİ 201 Yabancı Dil II 2 0 2 2

Ders Havuzu Seçmeli Dersi Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
(1. Donem 1 ders) 2 2 Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi

 (1. Dönem 1 ders) 2 2

Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
 (2. Dönem 1 ders) 2 2 Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi

 (2. Dönem 1 ders) 2 2

I. Y
IL

TTOOPPLLAAMM 19 18 33 60

II. 
YI

L

TTOOPPLLAAMM 15 18 29 60
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS D.KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Esas Meslek Dersleri Esas Meslek Dersleri
ENS 301 Enstrüman III 2 10 7 31 ENS 401 Enstrüman IV 2 10 7 31

RES 401 Mezuniyet Resitali 2 0 2 10

Yardımcı Meslek Dersleri Yardımcı Meslek Dersleri
FAN 303 Form ve Analiz 2 1 3 4 OMU 401 Oda Müziği IV 2 4 4 8
OMU 301 Oda Müziği III 2 4 4 7 ORK 405 Orkestra IV 2 2 3 7
ORK 305 Orkestra III 2 2 3 6

Program Seçmeli Dersleri Program Seçmeli Dersleri
DMZ 303 Dünya Müziği 2 0 2 4 KOR 407 Korrepetisyon IV 1 1 2 2
KOR 307 Korrepetisyon III 1 1 2 2 YDİ 401 Yabancı Dil IV 2 0 2 2
PMZ 303 Popüler Müzik 2 0 2 4
YDİ 301 Yabancı Dil III 2 0 2 2

III.
 Y

IL

TTOOPPLLAAMM 15 18 25 60

IV
. Y

IL

TTOOPPLLAAMM 11 17 20 60
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DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ANASANAT DALI
DERS PROGRAMI

D. KODU DERSİN ADI T U K ECTS
Esas Meslek Dersleri
ENS 001 Enstrüman 2 10 7 0

Yardımcı Meslek Dersleri
OMU 001 Oda Müziği 1 0 1 0
TMT 001 Temel Müzik Teorisi ve Solfej 4 0 4 0
MTA 001 Müzik Tarihi 2 0 2 0

Ortak Zorunlu Dersler
YD 001 Yabancı Dil 2 0 2 0

ME
SL

EK
İ H

AZ
IR

LI
K

TTOOPPLLAAMM 11 10 16 0

D. KODU DERSİN ADI T U K ECTS D.KODU DERSİN ADI T U K ECTS
Esas Meslek Dersleri Esas Meslek Dersleri
ENS 101 Enstrüman I 2 10 7 32 ENS 201 Enstrüman II 2 10 7 34

Yardımcı Meslek Dersleri Yardımcı Meslek Dersleri
ARM 101 Armoni I 2 1 3 4 ARM 201 Armoni II 2 1 3 4
OMU 101 Oda Müziği I 2 4 4 5 OMU 201 Oda Müziği II 2 4 4 6

Ortak Zorunlu Dersler Ortak Zorunlu Dersler
ENF100 Temel Bilgi Taknolojileri 2 2 3 3 AİT 201 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi 2 0 2 2
TD101 Türk Dili 2 0 2 2 YD101 Yabancı Dil 4 0 4 4
YD101 Yabancı Dil 4 0 4 4

Program Seçmeli Dersleri Program Seçmeli Dersleri
ESU107 Eşlik Uygulaması I 1 1 2 2 CTM 203 Çağdaş Müzik 2 0 2 4
MTA103 Müzik Tarihi I 2 0 2 4 ESU207 Eşlik Uygulaması II 1 1 2 2

Ders Havuzu Seçmeli Dersi Ders Havuzu Seçmeli Dersi
Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
(1. dönem 1 ders) 2 2 Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi

(1. dönem 1 ders) 2 2

Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi
(2. dönem 1 ders) 2 2 Üniversite Ders Havuzu Seçmeli Dersi

(2. dönem 1 ders) 2 2

I. Y
IL

TTOOPPLLAAMM 17 19 32 60
II. 

YI
L

TTOOPPLLAAMM 15 16 28 60
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D. KODU DERSİN ADI T U K ECTS D.KODU DERSİN ADI T U K ECTS
Esas Meslek Dersleri Esas Meslek Dersleri
ENS 301 Enstrüman III 2 10 7 37 ENS 401 Enstrüman IV 2 10 7 38

Yardımcı Meslek  Dersleri RES401 Mezuniyet Resitali 2 0 2 10

FAN 303 Form ve Analiz 2 1 3 4 Yardımcı Meslek Dersleri
OMU 301 Oda Müziği III 2 4 4 7 OMU 401 Oda Müziği IV 2 4 4 8

Program Seçmeli Dersleri Program Seçmeli Dersleri
DMZ 303 Dünya Müziği 2 0 2 4 ESU407 Eşlik Uygulaması IV 1 1 2 2
ESU307 Eşlik Uygulaması III 1 1 2 2 YDİ 401 Yabancı Dil IV 2 0 2 2
PMZ 303 Popüler Müzik 2 0 2 4
YDİ 301 Yabancı Dil III 2 0 2 2

III.
 Y

IL

TTOOPPLLAAMM 13 16 22 60

IV
.Y

IL

TTOOPPLLAAMM 9 15 17 60


