DEVLET KONSERVATUVARI
m

p m

n k

Ama
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuarı lisans
eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuarına lisans bölümleri
düzeyinde öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, notlar, işaretler, değerlendirmeler, diploma ve
benzeri faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44
üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
nıml r
Madde 4 - u Yönergede ge en;
a) Müzikoloji
ölümü: Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji
Bölümünü,
b) Müzik ölümü: Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ölümünü,
c) Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı: Müzik ölümü bünyesindeki Yaylı Çalgılar Anasanat Dalını,
d) Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı: Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Müzik ölümü bünyesindeki
Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalını,
e) Piyano Anasanat Dalı: Müzik ölümü bünyesindeki Piyano Anasanat Dalını,
f) Konservatuar: Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuarını,
g) Konservatuar Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulunu,
h) Konservatuar Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim
Kurulunu,
i) Müdür/Müdürlük: Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser vatuar Müdürünü, Müdürlüğünü,
j) Rektör/Rektörlük: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü, Rektörlüğünü,
k) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini ifade eder.

Konservatuarın

M
uruluş ve m cı

Misyon ve Vizyon
Misyon
Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın, akademik bir kurum olarak, hinterlandı i inde Ortadoğu düzleminde başlatılacak özgün alışmalarla uluslararası düzeyde bir akademik “ihtisas” merkezi olmayı, bu bağlamda evrensel olanı yakalamayı ve donanımlı ve yaratıcı müzisyen,
eğitimci, akademisyen yetiştirmeyi ve bu alandaki özgün araştırmaları desteklemeyi hedeflenmektedir.
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Vizyon
elirlediği ama lar doğrultusunda “yer” ile “akademi” arasında kurulan gü lü ilişki, her alanda olduğu gibi müzik alanında da ulusal ve uluslar arası düzeyde özgün bir eğitim programının oluşturulmasında etkili olacaktır. u bağlamda Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın
mikro / yerel düzeyde ihtisaslaşmak isteyen sanat ı ve bilim insanları i in bir merkez olarak müzik
bilimine ve icrasına yeni yaklaşımlar getireceği düşünülmektedir.
uruluş
Madde 5 - Konservatuarda Müzik ve Müzikoloji olmak üzere iki bölümde öğretim yapılır. Müzik
ölümü, kendi i inde Piyano Anasanat Dalı, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Üflemeli ve Vurmalı
Çalgılar Anasanat Dalı olarak ayrılmaktadır.
Ama
Madde 6 - Konservatuarın amacı, öğrencilerin;
a) Eserleri, müziğin genel tarzı i inde özelliklerine uygun olarak icra edebilme yeteneğini kaza nmış,
b) Hedeflenen müzik bilgisi ve kültürü yanında, müzikle ilişkili disiplinlere ait bilgileri almış, müziğin temel karakterini kavramış ve müzik kültürünü gereği gibi anlamış,
c) Çalgısını alışında metotlu, müzik eserlerini gerektiği gibi icra edebilen, ileri icra bilgi ve becerilerini kazanmış,
d) Yorum bilinci ve kavramı yeterli derecede gelişmiş ve eserlerin özünü kavrayabilmiş,
e) Genel kültür yanında araştırma teknikleri hakkında bilgi edinmiş,
f) Genel müzik eğitimini özümseyip millî kültürünü koruyan, takdir eden, benimseyen ve genel
müzik kültürü ile Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen,
g) İlgi, istidat ve yetenekleri doğrultusunda sanat ı, eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı, yorumcu
ve araştırmacı olarak yetişmiş kişiler olarak gelişmelerine yardımcı olmaktır.
Ç

M
lkeler
Madde 7- Eğitim-öğretim sistem ve sürecine ilişkin tüm etkinliklerde yeni, bilimsel ve ağdaş yaklaşımları da i eren aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Her öğrencinin alanında gelişmesine ve ilerlemesine olanak sağlanır,
b) Öğrencinin zorunlu ve se meli derslerinin her birinden başarılı olması esastır,
c) Se meli dersler konusunda danışman öğretim elemanın da görüşü alınarak öğrencinin ders se imi
yönlendirilir,
) Öl me ve değerlendirmede, yönetmelikte belirtilen esaslar ve a ıklamalar esas alınır,
d) Öğrenci başarısının öl ülmesinde kullanılan öl me ara ları; ge erli, güvenilir, objektif, örnekleyici, kullanışlı ve ayırt edici özelliklere sahip olmalıdır.
i n

ğitim- ğretim

ın vl r ve

eğerlendirmeleri
lişkin
l r

ontenj nl r ve

ıt

bulüne

ğrenci t tü ü
Madde 8 – (1) Konservatuvarın lisans eğitim-öğretim programına tam zamanlı öğrenci kabul
edilir.
Kontenjan
Madde 9 – (1) Konservatuvara alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu kararı ile Üniversite
Rektörlüğüne bildirilir.
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(2) Konservatuvara öğrenci kabulü, her yıl Konservatuar Kurulu kararı doğrultusunda Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan lisans kayıt kabul esasları ve giriş sınavı kriterlerine göre yapılır.
zel etenek giriş ın vl rı
MADDE 10 – (1) Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına öğrenci Özel Yetenek giriş
sınavları ile alınır. u sınavlar, Esaslarda belirtilen maddeler doğrultusunda yapılır.
n
ıt
Madde 11 – (1) Ön kayıt süreleri ve kabul sınav tarihleri, Konservatuvar Yönetim Kurulu nun
önerisi ve Senato onayı ile belirlenerek Rektörlük tarafından duyurulur.
Adaylar ilan edilen kayıt süresi i inde başvurularını yapmak ve istenilen tüm belgeleri eksiksiz
hazırlayarak Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar. Gerekli belgeleri Müdürlüğe teslim eden ve ön
kayıtları yapılan adaylara Sınava Giriş Belgesi verilir. Belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz.
(2) Aday Kayıt Formu nda veya istenilen diğer belgelerde ger ek dışı veya yanlış beyanda buluna nlar ile belgelerinde tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz, yapılmışsa
da kayıtları silinir.
bul ın vl rı
Madde 12 - (1) Konservatuvar a öğrenci olarak kabul edilebilmek i in kayıt ve kabul koşullarını
taşıdığını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek komisyo nların yapacağı “ araj Sınavı” ile “Kesin Kabul Sınavı”nda başarılı olmak zorundadırlar.
r j ın vı
Madde 13 - (1) Devlet konservatuvarları dışında bir orta öğretim kurumunu bitirenler, ÖSYM nin
merkezî ilk aşama sınavı olan Temel Yeterlilik Testi nden (TYT) en az 150 puan almaları
koşuluyla önce kabul sınavlarının ilk aşamasını oluşturan araj Sınavı na girmek zorundadırlar.
(2) Orta öğretimlerini Devlet Konservatuvarı nda başarıyla tamamlayanlar “ araj Sınavı”ndan
muaf tutularak “Kesin Kabul Sınavı”na alınırlar. u sınavda da başarılı olanların kesin kayıtları
yapılır.
e in bul ın vı
Madde 14 - (1) araj Sınavı nda başarı gösterenler ile orta öğrenimlerini Devlet Konserva tuvarı nda başarıyla tamamlayanlar “Kesin Kabul Sınavı”na alınırlar.
araj ve Kesin Kabul Sınavı nda başarı notu yüz 100) puan üzerinden yetmiş 70) puandır. Kesin
Kabul Sınavı nda başarılı olan adaylar aldıkları puanlara göre sıraya konulur, kontenjan ve puan
sıralamasına göre adayların kayıtları yapılır.
Sınav notu 70 yetmiş) veya daha yüksek puan olup da asıl listeye giremeyenler yedek listeye gire rler ve kontenjan a ığı kaldığı takdirde bu adayların da kesin kayıtları yapılabilir. Sınav notu 70
Yetmiş) puandan az olanlar hi bir şekilde sıralamaya alınmazlar.
(2) Adaylar 2547 sayılı Kanunun 45. maddesindeki kısıtlamalar saklı kalmak üzere aynı sınav
döneminde en ok iki ayrı bölümün sınavlarına girebilirler. Her iki bölümün kabul sınavını başaran
adaylar bunlardan ancak birine kesin kayıt yaptırabilirler.
(3) Adaylar, Rektörlük e il n edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava girmeye nler, o yıl i in haklarından vazge miş sayılırlar.
lk
ıt
Madde 15 - (1) Kabul sınavları sonu larına göre Konservatuvar a girmeye hak kazanan
öğrencilerin ilk kayıt işlemleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır.
(2) Sınavda başarılı olup asil listede yer alan adaylar kesin kayıt hakkını elde etmiş sayılır.
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(3) Adayların kayıtlarını Üniversite senatosu tarafından onaylanan esaslarda belirtilen süre i erisinde yaptırmaları gerekir.
(4) Konservatuara kesin kayıt işlemlerinin öğrenci adayı tarafından yaptırılması gerekir. Ancak
zorunlu hallerde öğrenci adayları, Müdürlüğe dilek e vermek şartıyla belirledikleri temsilcileri aracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilir.
urum i ve urum ışı t
e iş
Madde 16 - (1) Konservatuvara yatay ge iş i in; öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumundan
aldığı dersler ile ge iş yapacağı ana sanat dalında alması gereken dersler i erik yönünden
karşılaştırılarak
uygunluğu
incelenir.
Esas
meslek
derslerinin
tamamının
i erik
bakımından Konservatuvarda görülen derslere uygun olması gerekir. Aksi halde yatay ge iş işlemi
yapılmaz. Hazırlık sınıfı aşamasında ve lisans eğitiminin ise son iki yarıyılında yatay ge iş yapılamaz.
(2) Yatay ge iş başvurusu uygun görülen öğrencilerin, ilgili Sanat Dalı dersinden performans sınavına girmeleri gerekir. Performans sınavı; ilgili Sanat dalınca oluşturulan komisyon tarafından
yapılır. u sınavlarda başarı notu; tüm derslerde 100 tam puan üzerinden en az 70 puandır. Performans sınavında başarılı olamayan öğrencilerin yatay ge işi yapılmaz.
tkı p ı ve k ıt enileme işlemleri
Madde 17 – (1) Katkı payı 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre alınır.
(2) Katkı payı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Süresi i inde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyenler, o dönem i in ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Ş
ğitim –

ğretim
ğitim-öğretim üre i
Madde 18 – (1) Konservatuvarda eğitim-öğretim süresi sekiz yarıyıldır.
(2) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak i in tanınan azami öğrenim süresi sekiz yarıyıllık lisans
dönemi i in on dört yarıyıldır. Öğrencilerin hazırlık sınıflarında ge irdikleri süreler lisans dönemi
eğitim süresine sayılmaz.
er Pl nl rı
Madde 19 – (1) Konservatuvarda derslerin yarıyıllara göre dağılımı ve kredi saatlerini gösteren
ders planları ve gerektiğinde Yaz Öğretimi kapsamında ders a ılması Konservatuvar Kurulu nun
görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu nun önerisi ve Senato Kararı ile düzenlenir.
(2) Konservatuarda dersler zorunlu ve se meli dersler olmak üzere iki gruba ayrılır.
(3) Konservatuvarda, zorunlu dersler ve se meli dersler Yönetmelikte belirtilen esaslara göre
uygulanacak ders planlarında gösterilir.
(4) Öğretim programlarındaki dersler ve bunlara ait sınavlar gerektiğinde Cumartesi, Pazar ile mesai saatleri dışında da Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük oluru ile yapılabilir.
H zırlık ınıfı
Madde 20 - (1) Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na kayıt hakkı kazanan
öğrenciler hazırlık sınıfı programına devam ederler. Ancak orta öğrenimlerini bir Devlet Konservatuvarı nın aynı bölümünde tamamlayan öğrenciler hazırlık sınıfı programından muaftırlar.
Hazırlık sınıfı programından muaf olmak isteyen öğrenciler, kabul sınavlarından sonra programdaki
dersler i in, Konservatuvar Yönetim Kurulu nca oluşturulacak en az ü kişilik komisyon tarafından
yeterlik sınavlarına alınırlar.
Yeterlik sınavları sonucunda programda yer alan derslerin her birinden bu yönergenin 27. madde sinde belirtilen esaslara göre değerlendirilerek başarılı ve genel not ortalaması 2.00 CC) olan
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öğrenciler, hazırlık sınıfı programından muaf tutularak birinci yıl programına devam ederler. Yeterlik sınavlarına ge erli bir mazereti olmaksızın girmeyen, girdiği halde başarılı olamayan öğrenciler,
a ılacak hazırlık öğretimi programına alınırlar.
(2) Hazırlık sınıfı programının süresi en az 30 haftadan oluşan bir öğretim yılıdır. Programa katılan
öğrencilerin başarı durumları öğretim yılı boyunca yapılacak en az 4 ara sınav ve yıl sonunda
yapılacak geniş kapsamlı final ve bütünleme sınavları ile belirlenir. Öğretim yılı i inde yapılacak
sınavların başarı notuna katkısı % 50; yıl sonu sınavlarının başarıya katkısı
50 dir.
Değerlendirmede bu yönergenin 27. maddesinde belirtilen kurallar uygulanır. Öğrencinin hazırlık
sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi i in genel not ortalamasının 2.00 CC) ve üzeri olması
gerekir.
(3) aşarılı öğrencilerin ilgili programın birinci yılına kayıtları yapılır. u sınavlar sonunda
başarısız olanlara bir yıl daha hazırlık sınıfına devam etme hakkı verilir. İkinci yıl sonunda da
başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
nışm nlık
Madde 21 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci i in öğretim yılı başında, ölüm aşkanlığı tarafından
bir Akademik Danışman atanır. Akademik Danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin se iminde bilgilendirmek ve yönlendirmek.
b) Öğrenciyi üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirmek ve
yönlendirmek.
ın vl r

ALTINCI
zeretler eğerlendirme ve

iplom l r

ın vl r
Madde 22 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavları Yönetmelik te
belirtilen esaslara göre yapılır.
(2) Öğrencilerin performans göstermek zorunda oldukları zorunlu derslerinin yarıyıl sonu ve
bütünleme sınavları, ilgili ölüm aşkanlıklarının görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim
Kurulu nca se ilen en az ü üyenin bulunduğu bir komisyon tarafından yapılır. Müdür bu komisyonların başkanıdır. Müdürün bulunmadığı hallerde ilgili ölüm aşkanı bu görevi yerine getirir.
(3) Öğrencilerin ilgili dalda performans göstermek zorunda oldukları zorunlu derslerin sekizinci
yarıyıl sonu sınavı dinleyiciye a ık olarak yapılabilir. u özellikteki zorunlu dersler ilgili b ölüm
aşkanlarının önerisi ile Konservatuvar Kurulu nca belirlenir ve sınav programlarında belirtilir.
ev m zorunluluğu
Madde 23 – (1) Öğrencilerin derslere en az 70 oranında devam etmeleri zorunludur.
2) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmazlar.
ın v şekilleri ve komi onl rı
Madde 24 – Tüm sınav yöntemleri, komisyonlar, değerlendirmeler ve idari yaptırımlar ile ilgili
işlemler Esaslara göre yürütülür.
Mazeretler
Madde 25 – (1) Ara sınav i in mazeret kabul edilir ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları i in
mazeret kabul edilmez. Mazeretlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Konservatuvarı herhangi bir akademik faaliyette temsil ettiğini belgelendiren ve Yönetim Kurulu
tarafından onaylanan etkinlikler sebebiyle sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar
i in mazeret sınavına girebilir. u öğrencilerin mazeret sınavlarının yapılacağı tarih Yönetim
Kurulu kararı ile belirlenir.
b) Mazeret sınavına giremeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
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c) Mazeret ile ilgili müracaat mazeretin başlangıcından itibaren beş iş günü i erisinde ilgili ölüm
aşkanlığına yapılır.
) irinci derece yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara
vermek zorunda olduğunun belgelenmesi gerekir.
d) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti
sunması gerekir.
e) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış ise bu durum belge lendirilir.
(2) Sınavların uygulanma şekli Esaslara göre yürütülür.
eğerlendirme
Madde 26 – (1) Hazırlık sınıfı olan bölümlerde, hazırlık sınıfının tekrarı durumunda tekrar edilen
yıl lisans eğitiminin bitirilmesi gereken azami yıl süresine sayılır.
(2) Değerlendirmeler ve bunlarla ilgili yasal hükümlülükler Mardin Artuklu Üniversitesi De vlet Konservatuvarı Esaslarında belirtilir.
ş rı eğerlendirme i
Madde 27 – (1) Yarıyıl sonunda se meli ve zorunlu derslerin başarı notları Yönetmelik te belirtilen
esaslara göre belirlenir.
(2) Öğrencilerin sanat dallarında veya ana dallarında performans göstermek zorunda oldukları
zorunlu alan derslerinden başarılı olabilmeleri i in yarıyıl sonu ve bütünleme sınav notunun en az
70 yetmiş) puan olması gerekir. Ayrıca ara sınav ve yarıyıl sonu sınav puanlarının ortalaması ile
oluşan yarıyıl sonu başarı notunun en az CC harf notu olarak değerlendirilmesi gerekir. u
özellikteki dersler öğrencinin sanat ılık yönünü gösterir ve başarılı olunması esastır. u nedenle
koşullu ge er harf notları DD ve DC) kullanılmaz.
(3) Yarıyıl sonu sınav puanları madde 22 de tanımlanan sınav komisyonları tarafından tutanak
altına alınır. u derslerin ham notlarına bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. 100 yüz)
üzerinden alınan puanlar aşağıda belirtilen not aralıklarına göre harf notuna dönüştürülür. u işlem,
bölüm aşkanlığının denetiminde Öğrenci İşleri ürosu lisans sorumlusu tarafından yapılır.

HARF NOTU

KAT SAYISI

PUAN

AA

4,00

93-100

BA

3,50

86-92

BB

3,00

79-85

CB

2,50

72-78

CC

2,00

65-71

FD

0,50

50-64

FF

0

0-49
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ş rılı ğrenci
Madde 28 – Öğrencinin başarı durumu yönetmeliğin ve bu yönergenin ilgili maddelerinde belirt ilen esaslara göre belirlenir.
Not Ort l m ı
Madde 29– (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. u hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not
ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.
(2) Yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplamak i in; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda
aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredilerinin arpımından oluşan toplam sayı
bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri toplamına
bölünür. ulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.
(3) Genel akademik başarı not ortalamasını hesaplamak i in; yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu
derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(4) Genel akademik başarı not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından belirlenen
esaslara dayanılarak hesaplanır.
(5) Daha önceden alınan veya başka bir üniversiteden alınan derslere ait muafiyet notları ortalamaya d hil edilir.
(6) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında ulusal kredi dikkate alınır.
otl rd m ddi h t ve not düzeltme
Madde 30 – Öğrenciler, sınav sonu larının ilanından itibaren ü
gün i inde Konservatuvar Müdürlüğüne verecekleri dilek e ile sorumlu öğretim elemanı veya komisyon
tarafından yapılan sınav sonu larına maddi hata nedeniyle itirazda bulunabilirler. İtiraz başvurusu,
sınavı yapan sorumlu öğretim elemanına veya komisyona yeniden inceleme yaptırılarak
sonu landırılır ve notunun düzeltilip düzeltilmediği Konservatuvar Müdürlüğünce öğrenciye bildirilir.
Diplomalar
Madde 31 – (1) Konservatuvarın hazırlık sınıfı sonrası sekiz yarıyıllık eğitim-öğretim programının
lisans diploması i in eğitim sürecinde aldığı kredi yükünü kapsayan, bütün derslerini ve
alışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere, Yönetim Kurulu kararı ile mezun edilerek lisans
diploması verilir.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir ge ici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Diploma veya ge ici mezuniyet belgesinin verilebilmesi i in ilgili mevzuatla belirlenen mali
yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.
iplom onur öğrencileri
Madde 32 – Öğrenimini ilgili mevzuatta belirlenen normal süreler i inde tamamlayan, disiplin
cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması, 80,00-89,99 arasında olan öğrenci
onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.
lişiğin ke ilme i
Madde 33 – Öğrencinin aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği üzerine Yönetim Kurulu kararıyla kaydını alması durumunda.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan ıkarılma cezası
almış olması durumunda.
c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin; sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporun
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması durumunda.
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d) Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı
payını ödememiş/ödeyememiş veya kayıt yenilememiş/yenileyememiş olması durumunda.
e) Azami eğitim öğretim süresini doldurup a ılan ek sınavlardan başarısız olması veya yeterli
diğer şartları sağlamaması durumunda.
f) Sınav evrakının saklanması
Madde 34 – Sınav k ğıtları, ödevler, projeler ve uygulama raporları gibi evrak Yönetim Kurulu
tarafından daha uzun süre saklanmasına karar verilmiş olmadık a, son işlem gördükleri tarihten
itibaren iki yıl süre ile öğrenci işleri birimin arşivinde saklanır.
Tebligat ve adres bildirme
Madde 35 – (1) Her türlü tebligat, öğrenci tarafından Konservatuara kayıt sırasında bildirilen adrese taahhütlü olarak yapılır.
(2) Adres değişikliklerinin öğrenci tarafından Müdürlüğe ve Üniversite Öğrenci İşleri Daire
aşkanlığına bildirilmesi gerekir.
i iplin işleri
Madde 36 – Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Çeşitli ve on Hükümler
Madde 37 –
Madde 38 –
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