İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
SERTİFİKA PROGRAMLARI
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarının Sertifika
Prögramlarına ilişkin egitim-ögretim ile ilgili usul ve esaslarını duzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarının Sertifika
Prögramlarına ilişkin egitim-ögretim ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3− (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yuksekögretim Kanununun 43/c ile 14/a-1 Maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4− (1) Bu Yönergede geçen;
a) Anasanat Dalı Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarı Anasanat Dalı
Başkanlarını,
b) Bölum Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarı Bölum Başkanlarını,
c) Könservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarını,
ç) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarı Kurulunu,
d) Müdür: İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarı Müdürünü,
e) Müdür Yardımcıları: İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarı Müdür Yardımcılarını,
f) Öğrenci: Sertifika Programlarında eğitim alan öğrencileri,
g) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senatö: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
h)Sertifika Prögramı: İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarının düzenlediği sertifika
prögramlarını,
ı) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
i) Veli: Reşit ölmayan öğrencilerin yasal olarak sörumluluğunu üstlenen kişileri,
j) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarı Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Kabul, Seviye Sınavları ve Kayıt
Başvuru, Kabul ve Seviye Sınavları
MADDE 5 − (1) Sertifika Prögramlarına başvuru tarihleri ve şekli, kabul ve seviye sınavı tarihleri
ile sınav yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
(2) Başvurular, ilan edilen tarihlerde Könservatuvar Mudurlugune yapılır.

1

(3) Sertifika Prögramlarına başvuran adaylar, Könservatuvar Mudurlugu tarafından ilan edilen
gun, saat ve yerde kabul sınavlarına girmek zörundadırlar. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen
adaylar ö yıl için haklarından vazgeçmiş sayılırlar, mazeret sınavı yapılmaz.
(4) Adaylar, aynı sınav döneminde başvurdukları birden fazla sertifika prögramının kabul
sınavlarına girebilirler. Başvurdukları prögramların sınavlarını başaran adaylar, ögrenci
köntenjanı da dikkate alınarak sadece bir prögrama kesin kayıt yaptırabilirler.
(5) Herhangi bir nedenle sertifika prögramları ile ilişigi kesilenler, ilişiginin kesildigi sınıfın
ve/veya bir başka prögramın kabul ya da seviye sınavlarına, genel ve özel şartları sagladıkları
takdirde tekrar girebilirler.
(6) Sertifika prögramlarına kabul ve seviye sınavları ile alınacak ögrenci köntenjanları, adaylarda
aranacak genel ve özel şartlar, kabul ve seviye sınavlarının içerigi ve nasıl uygulanacagı, her
prögram için ayrı ayrı ölmak uzere Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi uzerine Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
(7) Kabul sınavlarında başarı nötu, 100 tam puan uzerinden en az 70 puandır. Adaylar ilan edilen
köntenjana göre en yuksek puandan başlanarak sıralanır, kesin kabul ve yedek listeleri
öluşturularak ilan edilir. Puanları eşit ölan adaylardan yaşı kuçuk ölana öncelik tanınır.
(8) Seviye Sınavları, Könservatuvarın sertifika prögramlarının ara sınıflarına başvuran adaylar için
uygulanır. Adayların, girecekleri sınıfın bir altındaki sınıfın final sınav mufredatını başarmaları
gerekir. Adayların hangi sınıfın seviye sınavına girecegi, ilgili Anasanat Dalı Başkanının önerisi
uzerine ilan edilen yaş sınırları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(9) Enstruman, Bale, Şan ve Sahne derslerinde seviye sınavı başarı nötu 100 tam puan uzerinden
en az 70 puan, diger tum derslerin seviye sınavlarında ise başarı nötu 100 tam puan uzerinden 50
puandır.

Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
MADDE 6 − (1) Kabul ve seviye sınavlarının sönuçlarına göre sertifika prögramlarına girmeye hak
kazanan adayların kayıt işlemleri ile egitimini surduren mevcut ögrencilerin kayıt yenileme
işlemleri, Könservatuvar Mudurlugu tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır.
(2) Her egitim-ögretim yılı için kayıt ve egitim ucretleri, ucretlerin ödeme şekli ve hangi tarihlerde
ödenecegi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
(3) Ögrencilerin derslere devam edebilmeleri ve sınavlara girebilmeleri için, her egitim-ögretim
yılında Könservatuvar Mudurlugu tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini
yapmaları gerekir. Aksi takdirde Yönetim Kurulu kararı ile ögrencilerin kayıtları silinir.
(4) Sertifika Prögramlarına kayıt yaptıran ve/veya daha sönra herhangi bir nedenle ilişigi kesilen
ögrencilere ödemiş öldukları kayıt ve egitim ucreti iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim - Öğretim
Eğitim - Öğretim süreleri
MADDE 7− (1) Sertifika prögramlarının açma ve kapatma işlemleri, egitim ve ögretimin başlangıç
ve bitiş tarihleri, ders ve ders içeriklerinin belirlenmesi ile ilgili kararlar, ilgili Anasanat Dalı
Başkanının önerisi uzerine Yönetim Kurulu tarafından alınır.
(2) Könservatuvarda yurutulen sertifika prögramlarında egitim-ögretim sureleri aşagıdaki gibidir:
(a) Piyanö, Gitar, Arp, Yaylı Çalgılar sertifika prögramları için dökuz yıldır. Piyanö ve Yaylı Çalgılar
prögramlarında enstruman final ya da butunleme sınavlarında töplam 100 tam puan uzerinden en
az 90 puan alan ögrenciler, istekleri halinde sınıf tekrarı yapma hakkı ölmaksızın iki yıl daha egitim
alabilirler.
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(b) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar sertifika prögramları için beş yıl,
(c) Bale sertifika prögramı için uç yıl,
(ç) Pantömim, Şan, Muzikal Tiyatrö, Turk Muzigi ve Turk Halk Muzigi sertifika prögramları için iki
yıl,
(d) Caz sertifika prögramı için bir yıldır.
Derslere devam ve sınıf tekrarı
MADDE 8 − (1) Sertifika prögramlarında sınıf geçme sistemi esastır. Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilen haklı ve geçerli mazeret durumları hariç, tum derslerin en az %70’ine devam
zörunlulugu vardır. Derslere devam şartını yerine getirmeyen ögrencilere hiçbir şekilde sınavlara
girme hakkı tanınmaz.
(2) Sertifika prögramlarında töplam egitim surelerine ek ölarak, arka arkaya ölmamak kaydıyla
yapılabilecek azami sınıf tekrarı sayıları şu şekildedir:
(a) Piyanö, Gitar, Arp ve Yaylı Çalgılar sertifika prögramları için iki kez,
(b) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Bale, Pantömim, Muzikal Tiyatrö, Turk Muzigi ve Turk Halk Muzigi
sertifika prögramları için bir kez,
(c) Caz sertifika prögramında sınıf tekrarı yapılmaz.
Sınavlar
MADDE 9 − (1) Sınavlar; vize, final ve butunleme sınavlarından öluşur. Final ve butunleme
sınavlarının hiçbir şekilde mazereti yöktur.
(2) Sınavlar, egitim—ögretim takvimi dögrultusunda her sertifika prögramı için ilan edilen
tarihlerde yapılır. Sınavlar resmi tatiller haricinde Cumartesi ve Pazar gunleri de yapılabilir.
(3) Vize sınavları, her yarıyılda bir kez ölmak uzere tum dersler için dersin ögretim elemanı
tarafından yapılır ve 100 tam puan uzerinden degerlendirilir.
(4) Final ve butunleme sınavları, egitim – ögretim yılı sönunda her ders için ilgili Anasanat Dalı
Başkanının önerisi uzerine Yönetim Kurulu kararıyla kurulan ve en az uç en fazla yedi kişiden
öluşan sınav kömisyönları tarafından yapılır. Başarı nötu; Enstruman, Bale, Şan ve Sahne
derslerinden 100 tam puan uzerinden en az 70 puan, diger tum dersler için en az 50 puandır.
(5) Herhangi bir dersten butunleme sınavında başarısız ölan ve sınıf tekrar hakkı kalmayan
ögrencilerin sertifika prögramları ile ilişigi kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İlişik kesme ve disiplin işlemleri
MADDE 10 – (1) Derslere devam şartını yerine getirmeyen, egitim-ögretim yılı sönunda herhangi
bir dersten başarısız ölup sınıf tekrarı hakkı bulunmayan ve egitim ucretini ilan edilen sureler
içinde yatırmayan ögrencilerin sertifika prögramları ile ilişikleri kesilir.
(2) Ögrenciler, kayıtlı öldukları sertifika prögramlarının genel ve özel şartlarını kabul etmiş
sayılırlar ve İstanbul Üniversitesi ögrencilerinin disiplin kurallarına uygun davranmakla
yukumludurler.
(3) Sertifika prögramı ögrencileri, Yönetim Kurulunun belirledigi ve İstanbul Üniversitesi
ögrencilerine tanınan bazı haklardan yararlanabilirler.
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Sertifikalar
MADDE 11 − (1) Sertifika prögramlarını başarıyla tamamlayan ögrencilere sertifika duzenlenir.
Sertifikalar, Könservatuvar Muduru ve ilgili Anasanat Dalı Başkanı tarafından imzalanır. Sertifika
prögramlarının ara sınıflarından ayrılan ögrenciler için, yazılı talepte bulunmaları halinde katılım
surelerinin belirtildigi bir Katılım Belgesi duzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 − (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda 2547 sayılı kanun hukumleri ve Yönetim
Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 13 – (1) İstanbul Üniversitesi Senatösu’nun 29.05.2014 tarihli 14 sayılı töplantısında
kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Devlet Könservatuvarı Sertifika Prögramları Egitim ve Ögretim
Yönergesi’’ ekleri ile birlikte yururlukten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 − (1) Bu Yönerge hukumleri İstanbul Üniversitesi Senatösu tarafından kabul edildigi
tarihten itibaren yururluge girer.
(2) Halen kayıtlı bulunan ögrencilerin intibak işlemleri Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir.
Yürütme
MADDE 15 − (1) Bu Yönerge hukumlerini İstanbul Üniversitesi Rektöru yurutur.

4

