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ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ  

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ 

YARI ZAMANLI EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri beliren 

bireyleri, ilkokul çağlarından itibaren yetiştirmek üzere Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra 

Sanatları Fakültesinde uygulanacak olan ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yarı zamanlı eğitim 

programının içerik ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönerge, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları 

Fakültesinde uygulanacak olan yarı zamanlı eğitim programının kayıt-kabul, öğretim, sınavlar, derslere 

devam, sınıf geçme, tamamlama ve katılım belgesi konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 -  (1) Bu Yönerge 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 33. maddesi, 222 sayılı 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt yenileme, birinci ve ikinci yarıyılın 

başlama ve bitiş, resmi yarıyıl tatilleri ile sınav tarihlerini belirten programı, 

b) Dekanlık: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Dekanlığını, 

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, 

ç) Dönem: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar 

geçen süreyi, 

d) Fakülte: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesini, 

e) Fakülte Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Fakülte 

Kurulunu, 

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi 

Fakülte Yönetim Kurulunu, 

g) Koordinatör: Yarı zamanlı eğitim programının faaliyetlerinin İcra Sanatları Fakültesi Dekanlığı 

adına yürütülmesinden sorumlu, Dekan tarafından görevlendirilen ve Dekana karşı sorumlu kişiyi, 

ğ) Öğrenci: İlköğretim veya ortaöğretim düzeyindeki öğrenimlerine diğer okullarda devam ederken 

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesinde müzik eğitimi alan yarı zamanlı 

eğitim programı öğrencisini, 

h) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen 

süreyi, 

ı) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu, 

i) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini, 

j) Veli: Öğrencinin annesi, babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi kapsar.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yarı Zamanlı Eğitim Programının Amacı ve Yürütülmesi 

Yarı zamanlı eğitim programının amacı 

Madde 5 - (1) Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi yarı zamanlı 

eğitim programının amacı, müzik ve sahne sanatları alanlarında özel yeteneği olan bireyleri ilkokul 

çağlarından itibaren bu alanlarda yetiştirmektir. 

Yarı zamanlı eğitim programının yürütülmesi 

Madde 6 – (1) Yarı zamanlı eğitim programının faaliyetlerinin İcra Sanatları Fakültesi Dekanlığı 

adına yürütülmesinden sorumlu, Fakülte öğretim elemanları arasından Fakülte Kurulu’nca belirlenerek İcra 

Sanatları Fakültesi Dekanı tarafından 3 yıl süre ile bir Koordinatör görevlendirilir. Koordinatör yaptığı iş 

ve işlemlerde Dekanlığa karşı sorumludur. 
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(2) Görev süresi sona eren Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Fakülte Yönetim Kurulu’nun 

kararıyla Dekan, gerek görüldüğü takdirde görev süresi dolmadan Koordinatörü görevinden alabilir.  

(3) Koordinatör, kendisine yardımcı olmak üzere, fakülte öğretim elemanları arasından en çok iki 

yardımcıyı Dekanlık onayı ile görevlendirebilir. Koordinatörün görev süresi bittiğinde veya görevinden 

ayrıldığında, yardımcılarının da görevi sona erer. 

Koordinatörün görevleri 

Madde 7 – (1) Yarı zamanlı eğitim programı, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda koordinatör 

tarafından yönetilir. Koordinatör, eğitim programının öğrenci işleri, her türlü eğitim ve öğretim işleri, 

yönetim, personel, tahakkuk, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, güvenlik, bakım, koruma, temizlik, 

düzen, yoklama, halkla ilişkiler ve benzeri görevleri ile Dekanlık tarafından verilen görev ve görev 

tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kontenjan, Kayıt, Kabul ve Kabul Sınavı Esasları 

Kontenjan, kayıt ve kabul esasları 

Madde 8 - (1) Yarı zamanlı eğitim programına alınacak öğrencilerde, programın gerektirdiği 

niteliklere göre aranacak genel ve özel şartlar, kayıt, kabul ve sınav esasları Fakülte Kurulu’nca, öğrenci 

kontenjanları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Ön kayıt 

Madde 9 - (1) Ön kayıt süreleri ve kabul tarihleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenerek 

Dekanlık tarafından sınavlardan en az bir ay önce ilan edilir. 

(2) Adaylar ilan edilen süre içinde başvurularını yapmak, tercih ettikleri bölüme ilişkin ön kayıt 

formunu doldurup istenen diğer belgeleri hazırlayarak Dekanlığa teslim etmek zorundadır. 

Kabul sınavları 

Madde 10 - (1) Adayların yarı zamanlı eğitim programlarına kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul 

şartlarını taşımaları ve Fakülte Yönetim Kurulu’nca belirlenen sınav komisyonları tarafından yapılacak 

sınavlarda başarılı olmaları gerekir. 

(2) Sınavlara katılabilmek için adayların Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen ve Üniversite 

Yönetim Kurulunca onaylanan sınav ücretini yatırmaları gerekir. 

(3) Yarı zamanlı eğitim programında sınavlar, baraj ve kesin kabul sınavları olmak üzere iki 

aşamada yapılır. 

a) Baraj sınavında adayların ilgili branş dallarının gerektirdiği genel yetenek, duyuş ve fiziksel 

özelliklerinin değerlendirmesi yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adayların 

tümü kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar. 

b) Kesin kabul sınavında adayların ilgili branş dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel 

özelliklerinin değerlendirmesi yapılır. Değerlendirmede ayrıca zihinsel ve ruhsal uygunluk da göz önüne 

alınır. Kesin kabul sınav komisyonunca adaya en uygun branş dalı belirlenerek, bu sınavda 100 tam puan 

üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısına göre sıralanır. 

(4) Sınavlara katılmak için aday tarafından yatırılan sınav ücreti hiçbir koşulda iade edilmez. 

Kesin kayıt 

Madde 11 - (1) Yarı zamanlı eğitim programının kesin kabul sınavlarında başarılı olan adayların, 

ilgili sanat dalına Dekanlıkça ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırması gerekir. 

(2)  Kontenjan dolmadığı takdirde, kesin kabul sınavındaki puan sıralamasına göre yedek liste ilan 

edilir. 

(3)  İki branş sınavını da kazanan adaylar komisyon tarafından belirlenen yalnızca bir branş dalına 

kayıt yaptırabilirler. 

(4)  70 puandan aşağı puan alan öğrencilerin kaydı yapılmaz. 

Kayıt yenileme 

Madde 12 - (1) Öğrenciler, akademik takvime göre öğretim başlamadan önce kayıtlarını yenilemek 

zorundadırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin ilişiği kesilir. 

(2) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen ve Üniversite Yönetim Kurulu’nca kabul 

edilen eğitim ücretini öderler. Öğrenciler eğitim ücretinin en az bir dönem tutarını yatırdıklarına dair banka 
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dekontu ve istenen diğer belgelerle birlikte kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İkinci döneme ait eğitim 

ücreti ise 2. dönem başlamadan önce yatırılmadır. Dönem başlamadan önce eğitim ücretini yatırmayan 

öğrencilerin fakülte yönetim kurulu kararı ile yarı zamanlı eğitim programından ilişikleri kesilir. Eğitim 

ücretini yatırarak kayıt yapan öğrencilere eğitimini yarıda bırakması durumunda dönem ücreti iade edilmez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretim 

Genel düzenlemeler 

Madde 13 - (1) Üniversitenin fiziksel şartları ve eğitim-öğretim personeli göz önünde 

bulundurularak uygulanacak yarı zamanlı eğitim programlarının esaslarına ilişkin yapılacak mevzuat 

düzenlemeleri, Fakülte Kurulu’nca hazırlanıp Senato tarafından onaylanır. 

Akademik takvim 

Madde 14 - (1) Yarı zamanlı eğitim programının akademik takvimi Fakülte Kurulunca belirlenir. 

 

Öğretim programları 

Madde 15 - (1) Yarı zamanlı eğitim programında okutulacak dersler, Fakülte Kurulu’nca belirlenir. 

Öğretim, başlangıç seviyesinde bir sınıf, orta seviyelerde iki sınıf, ileri seviyede bir sınıf olmak üzere beş 

ayrı grupta yürütülür. 

(2) Yarı zamanlı eğitim programı eğitim uygulamaları cumartesi - pazar günleri yürütülür. 

Devam durumu 

Madde 16 - (1) Derslere devam zorunludur. Bir ders yılı içerisinde, her ders için 8 ders saatinden 

fazla özürsüz devam etmeyen öğrenciler o yıl için sınav hakkını kaybeder. 

Özel durumlar 

Madde 17 - (1) Yarı zamanlı eğitim programı devam ederken yangın, deprem gibi tabii afetler 

yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı ve ölümü gibi önemli sebeplerle 

kendilerine izin verilenler ile tedavi veya ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak 

devam edemeyen yarı zamanlı eğitim programı öğrencileri, 

a) Her ders yılı için devam süresinin yarısını doldurmuş bulunmak, 

b) Mazeretleri usulüne uygun olarak alınmış ve zamanında Dekanlığa teslim edilmiş bir rapor veya 

belge ile tespit edilmiş ve özür belgesinin özrün sona erdiği tarihten en geç 7 (yedi) gün içinde verilmiş 

olmak şartıyla, her ders için devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tabi tutulurlar. 

Kayıt dondurma 

Madde 18 - (1) Yarı zamanlı eğitim programı öğrencilerinin kayıtları 17. maddede belirtilen haklı 

ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir dönem dondurulabilir. Kayıt 

dondurma süresi içinde öğrenciye dersleri takip etme ve sınavlara girme hakkı verilmez. Yarı zamanlı 

eğitim programı süresince sadece bir defaya mahsus olmak üzere kayıt dondurulabilir. 

Başarının değerlendirilmesi/Sınavlar 

Madde 19 - (1) Her dönem sonunda öğrenci başarısının değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır; 

a) Öğrenciler, branş dersi ve solfej- ritmik okuma derslerinden dönem sonlarında komisyon 

sınavına alınır. Sınav tarihleri dönemlerin son dört haftası içerisinde yapılmak üzere Dekanlık tarafından 

belirlenir. Dersin öğretim elemanı, her dönem için yapacağı değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için 

bir kanaat puanı verir. Dönem puanları, dönem sonu komisyon sınav puanı ile kanaat puanının aritmetik 

ortalamasıdır. 

b) Derslerinin yılsonu başarı puanı, her iki dönem puanının aritmetik ortalamasıyla elde edilir. 

Alan derslerinin yılsonu başarı geçer puanı 50’dir. İkinci dönem sonunda yapılan komisyon sınavında 

en az 50 puan alamayan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunca 

belirlenecek tarihte bir defaya mahsus ek sınava alınır. Bu ek sınavda alınan puan ikinci dönemde yapılan 

komisyon sınavının yerine geçer. Ek sınav sonucunda da en az 50 puan alamayan öğrencinin kaydı silinir. 

Başarının belirlenmesi 

Madde 20 - (1) Devam şartını yerine getirmiş olması koşuluyla; 

               (2)Alan derslerinden aldığı yılsonu notu başarılı olan öğrenciler yarı zamanlı eğitim programında 

o yıl için başarılı sayılır. 

               (3)Alan dersi yılsonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden 50 puandan az olarak başarısız olan 
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öğrenciler ek sınava alınır. 

            (4)Ek sınavda 50 altında puan alan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 

Ek sınavlar 

Madde 21 - (1) Ek sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin bu 

sınavlarda başarılı olabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Öğrencinin ek 

sınavda aldığı puan ikinci dönemde yapılan komisyon sınavının yerine geçer. 

Mazeret sınavları 

Madde 22 - (1) Dönem sonu sınavı, yılsonu sınavı veya ek sınavlara haklı ve geçerli nedenlerle 

katılamayan öğrencilerden, mazereti Fakülte Yönetim Kurulu’nca uygun görülenler, yine Fakülte Yönetim 

Kurulunca belirlenen tarihte mazeret sınavlarına alınır. 

Sınav komisyonları 

Madde 23 - (1) Sınav komisyonları; Fakülte Yönetim Kurulu’nca oluşturulur. 

Ders notlarının derecelendirilmesi 

Madde 24. Değerlendirmede esas alınan puan, not ve dereceler aşağıda gösterilmiştir: 

Puan Not Derece  

90-100 5 Pekiyi 

80-89 4 İyi 

70-79 3 Orta 

50-69 2 Geçer 

0-49 1 Başarısız-Geçmez 

Anasanat dalı ve öğretim elemanı değiştirme 

Madde 25 - (1)  Branşını değiştirmek isteyen öğrenciler ve/veya velileri, ek sınavların bitiminden 

itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak Dekanlığa başvurabilir. 

(2) Başvurular, ilgili anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca 

oluşturulacak komisyonca yapılan sınavla değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu’nca onaylanır. 

(3) Anasanat dalını değiştirme sınavları kabul sınavları sırasında yapılır. 

Tamamlama ve katılım Belgesi verilmesi 

Madde 26 - (1) İlk, orta, ileri ve yüksek düzeylerde 2’şer yıllık yarı zamanlı eğitim programlarını 

tamamlayan öğrencilere öğrenim alanı ve seviyesine göre formatı Dekanlıkça belirlenen iki yıllık Yarı 

Zamanlı Eğitim Programını Tamamlama Belgesi düzenlenir. 

(2) Yarı zamanlı eğitim programının tamamlanamaması durumunda öğrencilere, eğitim aldığı 

düzeye ait, formatı Dekanlıkça belirlenen Katılım Belgesi düzenlenir. 

(3) Yarı Zamanlı Eğitim Programını başlangıç, orta ve ileri düzeyde tamamlayan öğrencilere Yarı 

Zamanlı Eğitim Programını Tamamlama Belgesi verilir. Orta ve ileri düzeylerdeki ara sınıflardan eğitime 

başlayan öğrencilere tamamladıkları öğretim yıllarına ait Katılım Belgesi düzenlenir. 

(4) Düzenlenen Tamamlama ve Katılım Belgeleri Koordinatör tarafından imzalanır. 

Nakil ve geçişler 

Madde 27 - (1) Yarı Zamanlı Eğitim Programı’nda eğitim gören öğrenciler okuduğu öğretim yılını 

başarı ile tamamladığı takdirde bir üst sınıfa devam etmek üzere Yarı Zamanlı Eğitim Programları arasında 

geçiş yapabilirler. 

(2) Yarı Zamanlı Eğitim Programları arasında Nakil ve Geçişler için başvurular ek sınavların 

bitiminden itibaren 7 gün içinde Dekanlığa yazılı olarak yapılır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Mali hükümler 

Madde 28 - (1) Bu yönerge çerçevesindeki mali işlemler, Üniversite Yönetim Kurulu’nun alacağı 

kararlar çerçevesinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi üzerinden 

yapılır. 

Yönergede hüküm bulunmayan durumlar 

Madde 29 - (1) Bu yönergede yer almayan hususlar 16 Haziran 2009 tarihli Milli Eğitim 

Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği, 15 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Kurumları 

Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri 
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Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 

Yürürlük 

Madde 30 - (1) Bu yönerge Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından 

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 31 - (1) Bu yönerge hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 


