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YÖNETMELİK

Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�nden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ MÜZİK
VE GÖRSEL SANATLAR ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�  Engels�z Müz�k ve

Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına,
yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Engels�z Müz�k ve Görsel

Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m
organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Engels�z Müz�k ve Görsel Sanatlar Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; toplumda özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu b�reyler �ç�n eğ�tsel ve

terapöt�k amaçlarla müz�k ve görsel sanatlar çalışmaları yürütmek ve bu kapsam �le �l�şk�l� her alanda �lg�l� mevzuat
hükümler� kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırma faal�yetler�nde bulunmak; bu doğrultuda
müz�k ve görsel sanatlar �le �l�şk�l� ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yapmak ve �let�ş�m�
güçlend�rmek, eğ�t�m ve danışmanlık h�zmetler� sunmak, b�l�msel araştırma ve projeler gel�şt�rmek, yapmak ve
yaptırmak, bunların sonucunda k�tap, derg� g�b� yayın faal�yetler�nde bulunmak, etk�nl�kler düzenlemek, d�ğer kurum
ve kuruluşlarca düzenlenen etk�nl�klere katılmak ve desteklemekt�r.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında kamu ve özel sektör �le �ş b�rl�ğ� hal�nde özel gereks�n�ml� b�reyler �le

veya bu b�reyler �ç�n eğ�tsel ve terapöt�k amaçlarla müz�k ve görsel sanatlar alanlarında çalışmalar yürütmek.
b) Ün�vers�te çalışanları ve öğrenc�ler�ne, �lg�l� mevzuat hükümler� kapsamında kamu ve özel sektörde çalışan

eğ�t�mc�lere, özel gereks�n�ml� b�reyler�n a�leler�ne ve toplumun d�ğer kes�mler�ne yönel�k farkındalık ve b�lg�
düzey�n� arttırmak amacıyla eğ�t�mler vermek, bu amaçla kurs, çalıştay, sem�ner ve benzer� kısa ve uzun sürel� eğ�t�m
programları, kış ve yaz okulları açmak.

c) Ün�vers�te ve Merkez�n amacı doğrultusunda uygulama ve araştırmalar yapmak üzere, müz�k toplulukları
oluşturmak.

ç) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında Ün�vers�ten�n ve Merkez�n amaçları doğrultusunda faal�yetler�n
gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k yurt �ç� ve yurt dışındak� benzer kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� hal�nde ortak b�l�msel-sanatsal-
eğ�tsel proje ve çalışmalar �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunmak.

d) Gerçekleşt�r�lmes� planlanan b�l�msel-sanatsal-eğ�tsel proje ve çalışmaları tamamlayıcı görsel-�ş�tsel, sürel�-
süres�z yayınlar yapmak veya yapılmasına destek olmak.

e) Ün�vers�tede l�sans ve l�sansüstü düzeydek� eğ�t�m programlarında özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu
b�reyler �ç�n müz�k ve görsel sanatlar alanları kapsamında ders ve sem�nerler�n düzenlenmes�n�, tez yazılmasını teşv�k
etmek; bu konularda düzenlenecek her türlü faal�yete öğrenc� ve öğret�m üyeler�n�n katılımını özend�rmek.

f) Özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu b�reyler �ç�n müz�k ve görsel sanatlar alanlarında gerçekleşt�r�len
uygulama, araştırma ve projelere �l�şk�n yazılan makaleler ve yapılan araştırma sonuçlarını düzenl� şek�lde çıkarılması
planlanan bülten ve derg�lerde yayımlamak.

g) Özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu b�reyler �ç�n müz�k ve görsel sanatlar alanlarında gerçekleşt�r�len
resmî yayınlar, çeş�tl� d�llerde yayımlanmış makale, k�tap, derg� ve broşürlerden oluşan b�r kütüphane ve
dokümantasyon merkez�/arş�v kurmak.

ğ) Özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu b�reyler �ç�n müz�k ve görsel sanatlar alanlarında gerçekleşt�r�lmes�
planlanan uygulama ve araştırmalar �ç�n atölyeler kurmak.

h) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu b�reyler �ç�n yürütülen müz�k ve
görsel sanatlar alanlarındak� çalışmalar konusunda ulusal ve uluslararası b�l�msel toplantılar (konferans, sempozyum,



kongre ve benzer�) düzenlemek, yurt �ç� ve/veya yurt dışı b�l�m, araştırma, �nceleme kurumları, eğ�t�m kurumları,
kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, vakıf ve derneklerle �ş b�rl�ğ� yapmak, b�l�msel b�lg� alışver�ş�nde
bulunmak, �let�ş�m ağı kurmak ve h�zmet değ�ş�m� sağlamak.

ı) Özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu b�reyler �ç�n müz�k ve görsel sanatlar alanlarını kapsayan uzaktan/
çevr�m�ç� eğ�t�m çalışmaları yürütmek; �nternet, radyo ve telev�zyon g�b� k�tle �let�ş�m araçlarını kullanmak ve bu
konuda DVD ve CD g�b� d�j�tal materyaller hazırlamak ve yayımlamak.

�) Özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu b�reyler �ç�n müz�k ve görsel sanatlar alanlarında eğ�t�m danışmanlığı,
program gel�şt�rme, gel�ş�m �zleme ve değerlend�rme, eğ�t�m kurumları �ç�n yayınlar ve eğ�t�m materyal� gel�şt�rme
h�zmetler� sunmak.

j) Özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu b�reyler �ç�n yürütülen müz�k ve görsel sanatlar alanlarındak�
çalışmalar hakkında kamuyu b�lg�lend�rmek amacı �le serg�, konser, şenl�k, yarışma, fest�val ve benzer� düzenlemek.

k) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında özel gereks�n�ml� b�reyler �le veya bu b�reyler �ç�n müz�k ve görsel
sanatlar alanlarına �l�şk�n çalışmalarda danışmanlık ve b�l�rk�ş�l�k yapmak, bu alanlardak� çalışmaları ve eğ�t�m�
desteklemek yönünde başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrenc�lere burslar, ödüller vermek ve ver�lmes�n� teşv�k
etmek.

l) Merkez�n amacına uygun olarak �lg�l� mevzuat çerçeves�nde Rektörlük tarafından ver�len görevler� yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�
Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� çalışmaları bulunan Ün�vers�te öğret�m üyeler�

arasından, Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün öner�s� �le Merkezde görevl� öğret�m

elemanlarından �k� k�ş� müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Müdür yardımcıları; Müdür �le �ş
b�rl�ğ� �çer�s�nde Merkez�n etk�nl�kler�n� yürütür. Müdür görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından
b�r�n� vek�l bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Ün�vers�tede görevl� değ�ş�k b�l�m alanlarından Yönet�m Kurulunda görev yapab�lecek üyeler� bel�rleyerek

görevlend�r�lmes� �ç�n Rektöre önermek.
b) Merkez� tems�l ve Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulunun toplantı gündem�n� bel�rlemek ve toplantıya çağırmak.
ç) Yönet�m Kurulunca karara bağlanan konularda gerekl� protokol ve anlaşmaları yapmak, koord�ne etmek,

denetlemek, Yönet�m Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını �lg�l�lere sunmak ve sonuçlandırmak.
d) Merkez bünyes�nde oluşturulan çalışma gruplarının faal�yetler�n� düzenlemek, yürütmek, koord�ne etmek,

denetlemek.
e) Yönet�m Kurulu kararlarını bu Yönetmel�k çerçeves�nde uygulamak.
f) Danışma Kurulu tarafından �ncelenen faal�yet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.
g) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve Başkanlık etmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdürün önerd�ğ� öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından

görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâh�l beş k�ş�den oluşur. Müdür, Yönet�m Kurulu
toplantılarına başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu görev� Başkana vekâlet eden müdür yardımcısı üstlen�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Başkanın davet� ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı �le ayda en az b�r defa
toplanır ve oy çokluğu �le karar ver�l�r. Oylamada eş�tl�k olması durumunda Başkanın oyu bel�rley�c�d�r.

(3) Yönet�m Kurulu üyeler� üç yıl süreyle görev yaparlar. Görev süres� dolan Yönet�m Kurulu üyes� tekrar
görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılma ve altı aydan fazla görevlend�rme neden�yle toplantılara katılamayacak
Yönet�m Kurulu üyes�n�n yer�ne yen� üye görevlend�r�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faal�yetlerle �lg�l� çalışma esaslarını, h�zmet haklarına a�t esasları, �ht�yaç

duyulan personel�n çalışma esaslarını bel�rlemek.
b) Merkez bünyes�nde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlend�r�lecek üyeler� tesp�t ed�p

çalışma gruplarını oluşturmak.
c) Merkez�n amacına uygun araştırma, proje ve eğ�t�m müracaatlarını �nceleyerek karara bağlamak, uygun

gördüğü müracaata a�t çalışmaları �lg�l� çalışma grubuna yaptırmak.
ç) Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları �ncelemek ve karara bağlamak.
d) Merkez�n dönemler hal�ndek� çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak.
e) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında yurt �ç� ve yurt dışı b�l�m, araştırma, �nceleme kurumları, kamu kurum

ve kuruluşları, özel kuruluşlar, vakıf ve derneklerle �ş b�rl�ğ� yaparak amaç ve görevlere uygun proje ve karşılıklı
yardımı gerçekleşt�rmek.

f) Merkez�n yıllık programını hazırlamak.
g) Müdürün önereceğ� d�ğer konuları görüşüp karara bağlamak.
ğ) Yıllık faal�yet raporunda yer almayan konulara �l�şk�n Rektörlüğün onayını alarak d�ğer faal�yetler�n

başlatılmasına karar vermek.
Danışma Kurulu



MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Ün�vers�te mensubu, �stekler� hal�nde; kamu ve özel sektör �le uluslararası
alanlardak� tanınmış k�ş�ler arasından Yönet�m Kurulunun öner�s� �le Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Danışma
Kurulu, Müdür dâh�l beş k�ş�den oluşur. Müdür Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Danışma Kurulu
üyeler� üç yıl süre �le görev yaparlar. Görev süres� dolan Danışma Kurulu üyes� tekrar görevlend�r�leb�l�r. Süres�
b�tmeden ayrılma veya altı aydan fazla görevlend�rme neden�yle toplantılara katılmayacak Danışma Kurulu üyes�n�n
yer�ne yen�s� görevlend�r�l�r. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az b�r kez toplanarak, Merkez�n
çalışmaları konusunda ve yen� çalışma alanları üzer�nde görüş ve öner�ler�n� b�ld�r�r.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n görevler� �le �lg�l� olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak önlemler hakkında

tavs�yede bulunmak.
b) Merkez�n d�ğer k�ş� ve kuruluşlarla �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunmak.
c) Merkez�n faal�yet veya dönem raporlarını �ncelemek ve öner�lerde bulunmak.
ç) Merkez�n çalışma alanına g�ren konularda Yönet�m Kuruluna yardımcı olmak, Müdürün �steğ� hal�nde

Yönet�m Kurulu çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkez�n çalışmalarını gerçekleşt�rmek �ç�n Yönet�m Kurulu kararıyla çalışma grupları

oluşturulab�l�r. Çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve esasları, çalışma grupları arasında koord�nasyon ve
�ş b�rl�ğ�n�n sağlanmasına yönel�k düzenlemeler Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

(2) Bu gruplar yapılacak çalışmanın n�tel�ğ�ne göre, Ün�vers�te �ç�ndek� öğret�m üyeler� ve bu konuda
uzmanlaşmış d�ğer k�ş�lerden oluşab�l�r. Görev süreler� Yönet�m Kurulunun kararı �le bel�rlen�r.

Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�len personel �le karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler� Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörü tarafından

yürütülür.

 
 


