


2) Sınavların kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
3) Adayların sınava girecekleri salonları belirlemek ve düzenlemek,
4) Sınavları güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırmak. 

ç) 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 sınavlarının 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.

Sınav sonuçlarının açıklanması 
MADDE 7-(l)Sınav düzenleme kurulu, özel yetenek sınavı yerleştirme puanı 

sonuçlarını tespit eder ve bu puanlara göre sıralanmış başarı listesini hazırlar. Bu liste 
Müdürlük tarafından ilan edilir. Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde 
Yükseköğretime Geçiş Sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kesin kabul sınavında 
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. 

Genel esaslar 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitime İlişkin Esaslar 

MADDE 8- (1) Konservatuvarda öğretim programları yıl esasına göre hazırlanıp 
Konservatuvar Kurulu tarafından karara bağlanarak Senatoya sunulur. 

(2)Konservatuvarda dersler, esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri, bölüm
seçmeli dersleri, bölüm dışı seçmeli dersler ve zorunlu Sı dersleri (254 7 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersler) olmak üzere 5 (beş) gruptan 
oluşur. Esas meslek dersleri, bünyesinde öğrenim görülen sanat dalına ilişkin çalgı çalma 
becerisinin geliştirildiği enstrüman dersleri veya opera tekniği ile şarkı söyleme becerisinin 
geliştirildiği şan dersleri ile temel müzik kurallarının öğretilerek müziksel işitme becerisinin 
geliştirildiği temel müzik teorisi ve solfej dersleridir. Yardımcı meslek dersleri ve bölüm 
seçmeli dersleri, esas meslek derslerinde ka dırılması hedeflenen becerilerin geliştirilmesi · 
için gerekli kültürel alt yapının sağlan . ı d�l ı �---, 
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