
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI  
LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ  

 
BİRİNCİ BÖLÜM  

 
Amaç, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; müzik ve sahne sanatları alanında orta öğretim 
seviyesinde eğitim yapan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı lise devresinin 
eğitim-öğretim, sınavlar ve sınıf geçme esaslarını düzenlemektir.  
 
Dayanak  
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesinin 1 
inci fıkrasının (e) bendi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü 
maddesinin (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
Tanımlar  
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
a) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,  
b) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,  
c) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  
ç) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,  
d) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,  
e) Konservatuvar: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını,  
f) Konservatuvar Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kurulunu  
g) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı  

Yönetim Kurulunu,  
ğ) Konservatuvar Müdürü: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı  

müdürünü,  
h) Lise devresi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı lise devresini,  
ı) Bölüm: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında lise devresi  

düzeyinde eğitim veren bölümleri,  
i) Anasanat dalı: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında lise devresi  

düzeyinde eğitim veren anasanat dallarını,  
j) Sanat dalı: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında lise devresi  

düzeyinde eğitim veren sanat dallarını,  
k) Akademik Takvim: Bir eğitim-öğretim yılına ait kayıt işlemleri, ders ve sınav uygulamaları ile 
tatillerin başlangıç-bitiş tarihlerini belirten ve Senato tarafından kabul edilen programı,  
l) Ders yılı: Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde, derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar lise 
devresinin açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanan süreyi,  
ifade eder.  
 
Öğrenim süresi  
 
MADDE 4 – (1) Konservatuvar lise devresinin normal öğrenim süresi dört yıldır.  
 

İKİNCİ BÖLÜM  
 

Öğrenci Kabulü ve Kayıt  
 
Öğrenci kabul şartları  
 
MADDE 5 – (1) Konservatuvarın lise devresine alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar 
Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato kararı ile kesinleşen Lise Devresi Kabul ve 
Kayıt Yönergesiyle belirlenir.  
 
 
 
 



Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi  
 
MADDE 6 – (1) Konservatuvar lise devresine, sanat dalları itibariyle alınacak öğrenci sayısı, 
Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Üniversite senatosu tarafından belirlenir.  
 
Aday kayıtları  
 
MADDE 7 – (1) Aday kayıt tarihleri, her yıl Konservatuvar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine 
Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.  
(2) Adaylar ilan edilen süre içinde Lise Devresi Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen esaslar 
dahilinde başvurularını yapmak, tercih ettikleri bölüm ve/veya sanat dalları itibariyle Aday Kayıt 
Formunu doldurmak ve istenen diğer belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak Lise Devresi 
Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.  
(3) Aday Kayıt Formunda ve/veya istenen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ve 
belgelerinde tahrifat yapanların, Giriş Özel Yetenek Sınavlarında başarılı olsalar dahi kayıtları 
yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu 
belirlenenlerin kayıtları silinir.  
 
Giriş özel yetenek sınavları  
 
MADDE 8 – (1) Giriş Özel Yetenek Sınavları tarihleri, Konservatuvar Yönetim Kurulunun önerisi 
üzerine Senato kararıyla belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. Adaylar, Giriş Özel Yetenek Sınavlarına 
ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Aksi halde, o yıl için haklarından vazgeçmiş 
sayılırlar.  
(2) Giriş Özel Yetenek Sınavları, Konservatuvar Kurulunca belirlenecek bir komisyon tarafından 
yapılır ve “Baraj Sınavı” ile “Kesin Kabul Sınavı” olmak üzere iki aşamadan oluşur.  

a) Baraj Sınavı: Baraj Sınavında; bölüm ve anasanat dallarının gerektirdiği genel yetenek ve 
fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Baraj sınavında yüz (100) tam puan üzerinden 
yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylar Kesin Kabul Sınavına girmeye hak kazanırlar.  

b) Kesin Kabul Sınavı: Kesin Kabul Sınavında, Baraj Sınavında başarılı olan adayların, sanat 
dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Kesin Kabul 
Sınavında yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylar, 
kontenjan sayısı itibariyle sıralanarak lise devresine kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.  

(3) Giriş Özel Yetenek Sınavları Komisyonu, Kesin Kabul Sınavında başarılı olan adayın tercihini, 
yeteneğini, fiziksel uygunluğunu ve öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, adaya en uygun sanat 
dalını tespit eder. Adaylar, komisyonun kararına uymak ve tespit edilen sanat dalına kayıtlarını 
yaptırmak zorundadırlar. Aksi halde haklarından vazgeçmiş sayılırlar.  
(4) İki ayrı bölüme ilişkin Giriş Özel Yetenek Sınavlarının her ikisinde de başarılı olan adaylar, ancak 
bir bölüme kesin kayıtlarını yaptırabilirler.  
 
Kesin kayıt  
 
MADDE 9 – (1) Lise devresine girmeye hak kazanan öğrenciler, kesin kayıtlarını Rektörlükçe ilan 
edilen tarihlerde yaptırırlar. Aksi halde haklarından vazgeçmiş sayılırlar.  
 
Yatay geçişle öğrenci kabulü  
 
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin lise devresine yatay geçiş yapabilmeleri için;  
a) Diğer konservatuvarların lise devresinde veya dengi okullarda öğrenim görüyor olmaları,  
b) Ayrılacakları konservatuvarın veya dengi okulun bir üst sınıfında öğrenim görme hakkını 
kazanmış olmaları,  
c) Eğitim-öğretim yılı başlamadan en az otuz (30) gün önce Lise Devresi Müdürlüğüne yazılı olarak 
başvuruda bulunmaları,  
ç) Ayrılacakları konservatuvarda veya dengi okulda başarmış olduğu sınıflardaki mesleki eğitim-
öğretim programının Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Lise Devresinde 
uygulanan mesleki eğitim-öğretim programı ile en az %70 eşdeğerliğe sahip olduğunun ilgili 
anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü üzerine Konservatuvar Kurulunca kabulü,  
d) Üyeleri; Konservatuvar Kurulunca belirlenen Yatay Geçiş Sınav Komisyonu tarafından yapılacak 
sınavda başarılı olmaları,  
gerekir.  
(2) Ders yılı başladıktan sonra lise devresine yatay geçiş yapılamaz.  



Kayıt yenileme  
 
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri her eğitim-öğretim yılı için 
Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeleri ile mümkündür.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Eğitim-Öğretim ve Sınavlar  
Öğretim yılı ve ön şart  
 
MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senatonun onayı 
halinde yaz dönemi eğitimi de yapılabilir.  
(2) Her yarıyıl 90 (doksan) eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim-
öğretim günü sayılmaz.  
(3) Bir sınıfın esas meslek ve yardımcı meslek derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciler 
bir üst sınıfa devam edemezler. Ancak, sınıfında bulunan esas meslek derslerinin tümünden başarılı 
olup da, sadece yardımcı meslek derslerinin birinden başarılı olamayan öğrenciler başarısız oldukları 
bu tek dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Bu gibi öğrenciler takip eden öğretim 
yılında, sorumlu bulundukları bu tek dersten başarılı olmak zorundadırlar. Aksi halde sorumlu 
geçtikleri dersin ait olduğu sınıfı daha önce başarılı oldukları esas meslek ve yardımcı meslek 
derslerini de yeniden almak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlarlar.  
(4) Tekrarlanan yılda da başarısızlık halinde, öğrencinin lise devresi ile ilişiği kesilir.  
 
Eğitim programları  
 
MADDE 13 – (1) Lise devresi eğitim-öğretim programı, Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine 
Senato tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim programında teorik ve pratik ders saatleri sayısının 
haftalık toplamı 20 (yirmi) saatten az olamaz.  
 
Devam zorunluluğu  
 
MADDE 14 – (1) Esas meslek, yardımcı meslek ve kültür derslerine devam zorunludur.  
(2) Bir ders yılı içerisinde esas meslek, yardımcı meslek ve kültür derslerine toplam 15 (onbeş) 
günden fazla mazeretsiz girmeyen öğrenciler, o yıla ait sınav haklarını kaybederler ve sınıfta 
kalırlar. Bu süreyi geçmeyen mazeretlerin kabulüne karar verme yetkisi Konservatuvar Yönetim 
Kuruluna aittir.  
(3) Bir ders yılı içerisinde mazeretli ve raporlu devamsızlık süresi hiçbir şekilde 40 (kırk) ders 
gününü geçemez. Bu süreyi aşan öğrenciler, 40 (kırk) ders günü devamsızlıklarını doldurdukları 
tarihte o yıla mahsus olmak üzere okuma hakkını kullanmamış sayılırlar, sınav haklarını 
kaybederler ve ertesi eğitim-öğretim yılında ayrıldıkları sınıfa devam ederler. Ancak, aynı 
devamsızlık, takip eden ders yılında da tekrarlanacak olursa, 40 (kırk) ders günü devamsızlığın 
dolduğu tarihte öğrencinin lise devresi ile ilişiği kesilir.  
(4) Bir ders günü içerisinde yapılan 3 (üç) ders saatine kadar devamsızlık, yarım gün devamsızlık, 3 
(üç) ders saatinden fazla devamsızlık ise tam gün devamsızlık olarak kabul edilir.  
 
Ders grupları  
 
MADDE 15 – (1) Lise devresinde dersler, esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri ve kültür 
dersleri olmak üzere üç gruptan oluşur.  
 
Esas meslek dersleri  
 
MADDE 16 – (1) Esas meslek dersleri, anasanat dalının mesleki eğitime ilişkin temel dersleridir.  
(2) Esas meslek dersleri:  

a) Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında; armoni, komposizyon 
ve müzikal analiz, solfej, kontrpuan,  

b) Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Piyano Sanat Dalında; piyano, oda müziği, ileri solfej,  
c) Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Arp Sanat Dalında; arp, oda müziği, ileri solfej,  

 
ç) Müzik Bölümü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalında; enstrüman,  
oda müziği, orkestra,ileri solfej,  
d) Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında; enstrüman, oda müziği, orkestra,ileri 

solfej,  
e) Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalında; klasik bale, modern dans, pas de deux, 

karakter, repertuar ve birlikte uygulama,  



f) Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalında; şan, solfej, oyunculuk, müzikli rol, 
sahne dersleri esas meslek dersleridir.  

 
(3) Esas meslek dersleri sayısının arttırılması yada azaltılması, ilgili anasanat dalı akademik kurulu 
önerisi ve Konservatuvar Kurulunun uygun görüşü üzerine Senato kararı ile mümkündür.  
 
Esas meslek derslerinde başarı puanı ve sınıf geçme  
 
MADDE 17 – (1) Esas meslek derslerinde başarı, aşağıdaki puan cetveline göre belirlenir.  
Puanlar Dereceler 
90 – 100 Pekiyi  
80 – 89 İyi  
70 – 79 Orta  
0 – 69 Başarısız  
(2) Bir sınıfın esas meslek derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa devam 
edemezler ve aynı sınıfı, daha önce başarılı oldukları esas meslek ve yardımcı meslek derslerini de 
yeniden almak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlarlar.  
(3) Aynı sınıfta iki yıl başarısız durumuna düşen öğrencilerin lise devresi ile ilişiği kesilir.  
 
Esas meslek dersleri sınavları  
 
MADDE 18 – (1) Lise devresine ilk defa alınan öğrenciler ile dal değiştirenler ve ikinci bir anasanat 
dalına ilk defa alınan öğrenciler, birinci yılın sonunda, esas meslek derslerinden eleme sınavına; 
eleme sınavına tabi olmayan lise 9 uncu, lise 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıf öğrencileri ise birinci 
yarıyıl içinde bir ara sınava, birinci yarıyılın sonunda yarıyıl sonu sınavına, ders yılı sonunda genel 
sınava ve genel sınavda başarılı olamayan öğrenciler de bütünleme sınavına tabi tutulurlar.  
 
a) Eleme sınavı: Lise devresine ilk defa alınan öğrenciler ile dal değiştirenler ve ikinci bir anasanat 
dalına ilk defa alınan öğrenciler, birinci yılın sonunda esas meslek derslerinden eleme sınavına tabi 
tutulurlar. Eleme sınavına girecek öğrenciler, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve genel sınava tabi 
tutulmazlar. Bu öğrencilere yarıyıl sonu notu verilmez. Bu öğrenciler sadece eğitim-öğretim yılı 
sonunda eleme sınavına girerler.  

İlköğretim 8 inci sınıf eğitimini konservatuvarda tamamlamış olan öğrenciler eleme sınavına 
tabi tutulmazlar. Bu öğrenciler birinci yarıyıl içinde bir ara sınava, birinci yarıyılın sonunda yarıyıl 
sonu sınavına, ders yılı sonunda genel sınava ve genel sınavda başarılı olamayan öğrenciler de 
bütünleme sınavına tabi tutulurlar.  
1) Eleme sınavı, genel sınavlar sırasında, Müdürlükçe ilan edilen gün ve saatte, Konservatuvar 
Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. Öğrenciler belirtilen gün ve 
saatte sınavlara girmek zorundadırlar.  
2) Eleme sınavında esas meslek derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrencilerin lise devresi ile 
ilişikleri kesilir. Ancak esas meslek derslerinin en az birinden başarılı olan öğrenciye başarısız 
olduğu derslerden bütünleme sınav hakkı verilir. Bu sınav, eleme sınavı sonucunun ilanından en az 
15 (onbeş) gün sonra yapılır. Bu sınavda da başarı gösteremeyen öğrencilerin lise devresi ile 
ilişikleri kesilir.  
3) Eleme sınavında başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır.  
 
b) Ara sınav: Ara sınav, eleme sınavına tabi olmayan lise 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıf 
öğrencilerinin yarıyıl içinde yaptıkları uygulamalar, teorik çalışmalar, ödevler ve benzerlerinin 
değerlendirilmesi amacıyla dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Ara sınav notu 100 (yüz) 
tam puan üzerinden değerlendirilir.  
 
c) Yarıyıl sonu sınavı: Yarıyıl sonu sınavı, eleme sınavına tabi olmayan 9 uncu, 10 uncu, 11 inci 
ve 12 nci sınıf öğrencilerinin yarıyıl içinde erişmeleri beklenen genel başarı düzeyinin 
değerlendirilmesi amacıyla ilgili sınav komisyonlarınca birinci yarıyılın son dört haftası içinde, ilgili 
anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşerek ilan 
edilen gün ve saatte yapılır. Yarıyıl sonu sınavı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 
Yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenciye 0 (sıfır) puan verilir.  
1) Esas meslek derslerinde birinci yarıyıl sonu notu, o yarıyıla ait ara sınav notu ile yarıyıl sonu 
sınavı notunun toplamının aritmetik ortalaması; ikinci yarıyıl sonu notu ise ders sorumlusu 
tarafından o yarıyıla ilişkin olarak verilen kanaat notudur.  



c) Genel Sınav: Öğrencilerin genel sınava girebilmeleri için devam şartını yerine getirmiş olmaları 
gerekir. Bu şartı yerine getiremeyen öğrenciler genel sınav ve bütünleme sınav haklarını 
kaybederler.  
1) Son sınıfta genel sınav, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyet sınavı şeklinde ve 
dinleyicilere açık olarak yapılabilir.  
2) Genel sınavda başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Genel 
sınava mazereti olmadığı halde girmeyen öğrenciye 0 (sıfır) puan verilir. Esas meslek dersleri için 
sınıf geçme notu, birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile genel 
sınav notunun %60’ının toplamı olup, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması 
gerekir. Gerek genel sınav notu, gerekse sınıf geçme notu 70 (yetmiş) puandan az olan öğrenci o 
dersten bütünlemeye kalır.  
 
d) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavı, genel sınavın bitiminden en az 15 (onbeş) gün sonra 
Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır. Bütünleme 
sınavında başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Bütünleme 
sınavına mazereti olmadığı halde girmeyen öğrenciye 0 (sıfır) puan verilir. Bütünleme sınavına 
girilen esas meslek derslerinde sınıf geçme notu, birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik 
ortalamasının %40’ı ile bütünleme sınavı notunun %60’ının toplamı olup, 100 (yüz) tam puan 
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekir. Gerek bütünleme sınavı notu ve gerekse sınıf 
geçme notu 70 (yetmiş) puandan az olan öğrenci o dersten sınıfta kalır.  
 
Esas meslek dersleri sınav komisyonları  
 
MADDE 19 – (1) Oda müziği ve Orkestra dersi dışındaki diğer esas meslek derslerinin sınav 
komisyonları ilgili anasanat dalı başkanı, ilgili sanat dalı başkanı, ilgili dersi her devrede veren 
öğretim elemanlarının tümü ve ilgili bölümde kadrolu olarak görev yapmak koşuluyla, ilgili anasanat 
dalı başkanının önereceği ve Konservatuvar Kurulunun belirleyeceği 2 (iki) asıl ve 2 (iki) yedek 
üyeden oluşur. Bu iki üye, Opera Anasanat Dalının şan dersi için Müzik Bölümünde kadrolu olarak 
görev yapan öğretim elemanları arasından belirlenir. İlgili anasanat dalı başkanı komisyonun 
başkanıdır. Bulunmadığı hallerde ilgili sanat dalı başkanı, komisyon başkanlığını yürütür.  
(2) Oda müziği ve Orkestra dersinin sınav komisyonu; Müzik Bölümü Başkanı, ilgili anasanat dalı 
başkanları, ilgili dersi her devrede veren öğretim elemanlarının tümü ve Müzik Bölümünde görev 
yapmak koşuluyla, Müzik Bölümü Başkanının önereceği ve Konservatuvar Kurulunun belirleyeceği 2 
(iki) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Müzik Bölümü Başkanı, komisyonun başkanıdır. 
Bulunmadığı hallerde ilgili anasanat dalı başkanları arasında en kıdemli olanı komisyon başkanlığını 
yürütür.  
(3) Esas meslek derslerinde yarıyıl sonu sınavlarında konservatuvar kurulu tarafından 2 (iki) asil ve 
2 (iki) yedek üye görevlendirilmesi şartı, sınav kurulu 3 üye’nin altına düşmedikçe uygulanmaz.  
 
Yardımcı meslek dersleri  
 
MADDE 20 – (1) Yardımcı meslek dersleri:  

a) Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında; piyano, müzik tarihi, 
bilgisayarlı nota yazım,  

b) Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Piyano Sanat Dalında; armoni, piyano edebiyatı, 
müzik tarihi,birlikte çalma  

c) Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Arp Sanat Dalında; armoni, arp edebiyatı, müzik 
tarihi,  

 
ç) Müzik Bölümü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalında; armoni, müzik  
tarihi, korrepetisyon,  
d) Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında; armoni, müzik tarihi, korrepetisyon,  
e) Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalında; dans yazısı, bale tarihi, halk dansları, 

makyaj,  
f) Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Şan Sanat Dalında; eşlik, piyano eşlikli şan, 

piyano müzik tarihi, hareket, diksiyon-fonetik, koro, eskrim dersleri yardımcı meslek 
dersleridir.  

 
(2) Yardımcı meslek derslerinin sayısının arttırılması yada azaltılması, ilgili anasanat dalı akademik 
kurulunun önerisi ve Konservatuvar Kurulunun uygun görüşü üzerine Senato kararı ile mümkündür.  
 
 
 
 



Yardımcı meslek derslerinde başarı puanı ve sınıf geçme  
 
 
MADDE 21 – (1) Yardımcı meslek derslerinde başarı, aşağıdaki puan cetveline göre belirlenir.  
Puanlar Dereceler 
90 – 100 Pekiyi  
80 – 89 İyi  
70 – 79 Orta  
0 – 69 Başarısız  
(2) Yardımcı meslek derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa devam 
edemezler ve aynı sınıfı, daha önce başarılı oldukları esas meslek ve yardımcı meslek derslerini de 
yeniden almak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlarlar. Ancak esas meslek 
derslerinin tümünden başarılı olup da yardımcı meslek derslerinin sadece birinden başarılı olamayan 
öğrenciler, başarısız oldukları bu tek dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler.  
(3) Aynı sınıfta iki yıl başarısız durumuna düşen öğrencilerin lise devresi ile ilişiği kesilir.  
 
Yardımcı meslek dersleri sınavları  
 
MADDE 22 – (1) Yardımcı meslek derslerinde tüm öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda ara 
sınavlara, ders yılı sonunda genel sınava, genel sınavda başarısız olmaları halinde bütünleme 
sınavına tabi tutulurlar.  
 
a) Ara sınav: Ara sınav, öğrencilerin yarıyıl içinde erişmeleri beklenen genel başarı düzeyinin 
değerlendirilmesi amacıyla dersin öğretim sorumlusu tarafından, her yarıyılda iki defadan az 
olmamak koşuluyla, dersin özelliğine göre hem yazılı, hem sözlü, hem uygulama veya bunlardan 
yalnızca biriyle yapılır. Ara sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 1) Yardımcı 
meslek derslerinde gerek birinci ve gerekse ikinci yarıyıl sonu notu, ara sınavlarında alınan notların 
aritmetik ortalamasıdır.  
b) Genel sınav: Öğrencilerin genel sınava girebilmeleri için devam şartını yerine getirmiş olmaları 
gerekir. Bu şartı yerine getiremeyen öğrenciler genel sınav ve bütünleme sınav haklarını 
kaybederler.  
1) Genel sınavda başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Genel 
sınava mazereti olmadığı halde girmeyen öğrenciye 0 (sıfır) puan verilir. Yardımcı meslek dersleri 
için sınıf geçme notu, birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile genel 
sınav notunun %60’ının toplamı olup, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması 
gerekir. Gerek genel sınav notu, gerekse sınıf geçme notu 70 (yetmiş) puandan az olan öğrenciler 
o dersten bütünlemeye kalırlar.  
c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavı, genel sınavın bitiminden en az 15 (onbeş) gün sonra 
Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, saat ve yerde yapılır. Bütünleme sınavında 
başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Bütünleme sınavına mazereti 
olmadığı halde girmeyen öğrenciye 0 (sıfır) puan verilir. Bütünleme sınavına girilen yardımcı meslek 
dersleri için sınıf geçme notu, birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının %40’ı 
ile bütünleme sınavı notunun %60’ının toplamı olup, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 
(yetmiş) puan olması gerekir. Gerek bütünleme sınavı notu ve gerekse sınıf geçme notu 70 
(yetmiş) puandan az olan öğrenciler o dersten sınıfta kalırlar.  
ç) Tek ders sınavı: Mezuniyet durumunda olup da, sadece bir yardımcı meslek dersinden başarısız 
olan öğrencilere Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve saatte bir sınav hakkı daha 
verilir.  
Yardımcı meslek dersleri sınav komisyonları  
MADDE 23 – (1) Yardımcı meslek derslerinin sınav komisyonları ilgili ders sorumluları ve ilgili 
bölümde kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanları arasından Konservatuvar Kurulunca 
belirlenecek 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek üyeden oluşur. Konservatuvar Kurulunca belirlenen üye, 
komisyonun başkalığını yürütür.  
Kültür dersleri (ortak kültür dersleri ve seçmeli dersler)  
MADDE 24 – (1) Lise devresinde eğitim verilen tüm anasanat dallarında, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Atatürk İlkeleri ve T.C. İnkılap Tarihi, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, sanat tarihi, milli 
güvenlik, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, dil ve anlatım dersleri ortak 
kültür dersleridir.  

(2) Seçmeli yabancı dil,girişimcilik,sanat tarihi,sosyoloji,kompozisyona giriş ve analiz seçmeli 
derslerdir.  
(3) Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalında, 1 inci fıkrada sayılanlara ek olarak İtalyanca 
dersi de ortak kültür dersidir.  
(4) Kültür derslerinin sayısının arttırılması, Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı 
ile mümkündür.  



Kültür derslerinde başarı puanı ve sınıf geçme  
MADDE 25 – (1) Kültür derslerinde başarı, aşağıdaki puan cetveline göre belirlenir.  
Puanlar Notlar Dereceler 
85 – 100 5 Pekiyi  
70 – 84 4 İyi  
55 – 69 3 Orta  
45 – 54 2 Geçer  
25 – 44 1 Geçmez  
0 – 24 0 Etkisiz  
(2) Bütünleme sınavları sonunda kültür derslerinden başarısız olan öğrenciler hakkında işbu 
Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.  
Kültür dersleri sınavları  
MADDE 26 – (1) Kültür derslerinde öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda ara sınava, başarısız 
olmaları halinde ise bütünleme sınavına tabi tutulurlar.  
(2) Öğrencilerin her yarıyılda kültür derslerinden başarıları, dersin özelliğine göre yazılı ve/veya 
sözlü sınavlarla değerlendirilerek, ders sorumlusu tarafından tespit edilir.  
(3) Kültür dersleri sınavlarına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciye 0 (sıfır) verilir ve öğrenci o 
sınav hakkını kullanmış sayılır.  
a) Ara sınav: Ara sınav, öğrencilerin yarıyıl içinde erişmeleri beklenen genel başarı düzeyinin 
değerlendirilmesi amacıyla dersin öğretim sorumlusu tarafından, her yarıyılda iki defadan az 
olmamak koşuluyla, dersin özelliğine göre yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Bir yarıyılda yapılacak 
yazılı ve sözlü sınav sayısı, haftalık ders saati sayısı 3 (üç) ve daha çok olan dersler için üçten az, 
haftalık ders saati sayısı 1 (bir) ve 2 (iki) saat olan dersler için ise ikiden az olamaz. Ara sınav notu 
100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.  
1) Ara sınavı oluşturan yazılı sınavlar, çoktan seçmeli test veya klasik yazılı sınav biçimindedir. 
İkinci yarıyılda her yazılı sınav o yılki eğitim-öğretim sürecinde işlenen tüm konuları içine alır. Yazılı 
sınavların tarihi ve saati ders sorumlusu tarafından en az bir hafta önce duyurulur. Bir günde en 
çok iki farklı kültür dersinin sınavı yapılabilir.  
2) Kültür derslerinde yarıyıl sonu notu, ara sınavlarda alınan notların aritmetik ortalaması, yıl sonu 
notu ise, birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasıdır.  
3) Yıl sonu notu 45 (kırkbeş) puandan az olan öğrenciler o dersten bütünlemeye kalırlar.  
b) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavı, esas meslek ve yardımcı meslek derslerinin genel 
sınavlarının bitiminden en az 15 (onbeş) gün sonra Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenecek 
gün, saat ve yerde yapılır. Bütünleme sınavında başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 
45 (kırkbeş) puandır. Bütünleme sınavına mazereti olmadığı halde girmeyen öğrenciye 0 (sıfır) 
puan verilir.  
c) Sorumluluk sınavı: Öğrenciler, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmiş oldukları kültür derslerinin 
sorumluluk sınavlarına, Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenecek gün ve saatte, takip eden 
eğitim-öğretim yılı sınav takviminden başlayarak birbirini takip eden iki öğretim yılı içerisinde 
girmek zorundadırlar. Öğrenciler sorumluluk sınavına en çok 5 (beş) kez girme hakkına sahiptirler. 
Bu sınavlardan birine mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci o sınav için hakkını kullanmış sayılır.  
1) Sorumluluk sınavına 5 (beş) defa girerek başarılı olamayan öğrencinin lise devresi ile ilişiği 
kesilir.  
 
Devre öğretmenler kurulu  
 
MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavı sonucunda kültür derslerinden başarısız notu bulunan 
öğrencinin durumu, Lise Devresi Müdürünün veya Lise Devresi Müdür Yardımcısının başkanlığında 
toplanacak olan Devre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.  
(2) Devre Öğretmenler Kurulu, durumu görüşülecek öğrenciye esas meslek, yardımcı meslek ve 
kültür dersi veren öğretim elemanlarının tümünden oluşur. Kararlar toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile alınır. Bu toplantıda öğrencinin kültür, esas meslek ve yardımcı meslek derslerindeki 
durumu ile önceki yıllardaki başarısı, devam ve disiplin durumu bütünüyle değerlendirilir. Kurul, 
gerekli gördüğü hallerde, bir kültür dersinden başarısız olan öğrenciyi, genel başarı durumunu 
dikkate alarak söz konusu dersten başarılı sayabilir. Başarılı sayılmayan öğrenci ise söz konusu 
dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam eder. Başarısız olduğu kültür dersinden sorumlu olarak 
bir üst sınıfa devam eden öğrenci, üst sınıfta okuduğu aynı adlı dersten öğretim yılı sonunda 
başarılı olduğu taktirde, o dersten, alt sınıftan gelen sorumluluğu ortadan kalkar.  
(3) Devre Öğretmenler Kurulunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için başarısız olduğu dersin 
bütünleme sınavına girmiş ve bu sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 30 (otuz) puan almış 
olması şartı aranır.  
(4) Devre Öğretmenler Kurulu kararıyla sınıf geçen öğrencinin notları değiştirilemez; ancak okul 
kayıtlarına “Devre Öğretmenler Kurul Kararı ile “…………… derslerinden başarılı sayılmıştır” ibaresi 
konulur.  



(5) Devre Öğretmenler Kurulu kararı ile, öğrenci bütünleme sınav notları ne olursa olsun eğitim-
öğretim programında yeralan kültür derslerinin hepsinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir.  
 
Mazeret sınavı  
 
MADDE 28 – (1) Mazereti Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, esas meslek 
ve yardımcı meslek derslerinde Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve saatte, kültür 
derslerinde ise; dersin öğretmeni tarafından, girilemeyen sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 
(yedi) gün içerisinde olacak şekilde tespit edilen gün ve saatte mazeret sınavına alınırlar.  
(2) Öğrencinin hastalık nedeniyle mazeret sınavına alınabilmesi için, istirahatını gerektiren 
hastalığının veya sınavlarda başarısını engelleyecek her hangi bir sakatlık durumunun 
Konservatuvar doktoru, üniversite hastaneleri yada Devlet hastanelerinden alınacak raporla 
belgelenmesi gerekmektedir.  
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Başarının Değerlendirilmesi-Derecelendirilmesi ve Diplomalar  
 
Öğrenci karnesi  
 
MADDE 29 – (1) Lise devresinin ilk ve ileri sınıflarına ilk defa alınan öğrencilere eğitim-öğretim yılı 
sonunda, diğer öğrencilere ise her yarıyıl sonunda o döneme ait başarı, gelişme, devam ve disiplin 
durumlarını gösteren bir karne verilir.  
(2) Karneler sırasıyla, ilgili anasanat dalı başkanı, Lise Devresi Müdür Yardımcısı ve Lise Devresi 
Müdürü tarafından imzalanır.  
 
Mezuniyet puanı ve diploma  
 
MADDE 30 – (1) Yıl sonu başarı ortalaması, esas meslek derslerinin sınıf geçme notunun %60’ıyla, 
yardımcı meslek ve kültür dersleri sınıf geçme notunun %40’nın toplamı olup, mezuniyet puanı, 
dört yılın yıl sonu başarı ortalamasının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada 
bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.  
(2) Lise devresinden mezun olan öğrencilere Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 
Lise Devresi Diploması verilir. Bölüm ve anasanat dalının belirtildiği diploma, sırasıyla Lise Devresi 
Müdürü, Konservatuvar Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.  
(3) Diploma tarihi;  

a) Genel sınav sonucunda mezun olanlar için bu sınavın sona erdiği,  
b) Bütünleme sınavı sonucunda mezun olanlar için bu sınavın sona erdiği,  
c) Sorumluluk ve tek ders sınavı sonucunda mezun olanlar için bu sınavın sona erdiği,  

 
tarih esas alınarak belirlenir.  
(4) Mezuniyet notu 90 (doksan) puan ve üzerinde olan öğrenciler “pekiyi” derece ile, 80-89 
(seksen-seksendokuz) puan olan öğrenciler “iyi” derece ile, 70-79 (yetmiş-yetmişdokuz) puan olan 
öğrenciler “orta” derece ile diploma almaya hak kazanırlar.  
 
Okul birincilerinin seçimi  
 
MADDE 31 – (1) Lise devresinin son sınıfında; bölüm ve anasanat dalı ayrımı yapılmaksızın 
mezuniyet notu en yüksek olan öğrenciler arasından okul birincisi seçilir. Okul birincisi seçilmek için 
kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almamış olmak gerekir.  
(2) Öğrencilerin mezuniyet notlarının eşit olması durumunda sıra ile, eşitlik bozuluncaya dek 
aşağıdaki işlem basamakları uygulanır:  
a) Son sınıf yıl sonu başarı ortalamasına bakılması,  
b) Bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru yıl sonu başarı ortalamalarına bakılması,  
c) Son sınıftan başlanarak esas meslek, yardımcı meslek ve kültür dersleri yıl sonu başarı 
ortalamalarına bakılması,  
ç) Kura çekimi.  

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler  
 
Sanat dalı değiştirme  
 
MADDE 32 – (1) 10 uncu sınıftan itibaren kültür dersleri de dahil olmak üzere tüm dersleri 
başarmış olmak koşuluyla, öğrenim gördükleri anasanat dalı içinde farklı bir sanat dalına geçmek 
isteyen öğrenciler, bu taleplerini içeren dilekçeyi, genel sınav sonuçlarının ilanından itibaren 1 (bir) 
hafta içerisinde Lise Devresi Müdürlüğüne verirler. Bu başvuru, Konservatuvar Kurulunca 
değerlendirilerek, Sanat Dalı Değiştirme Sınavının açılıp açılmayacağına karar verilir.  



(2) Sanat Dalı Değiştirme Sınavı Komisyonu üyeleri Konservatuvar Kurulunca belirlenir.  
 
İki sanat dalına devam  
 
MADDE 33 – (1) Lise devresi öğrencileri aynı zamanda, aynı bölüm içerisinde yeralan iki farklı 
sanat dalına devam edebilirler.  
(2) Bu öğrenciler devam edecekleri ikinci sanat dalının Giriş Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak 
zorundadırlar.  
 
Sanat dalı öğretim elemanı değişikliği  
 
MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin, bireysel olarak öğrenim gördüğü esas meslek dersi öğretim 
elemanını değiştirme yönündeki isteğini belirten dilekçe Lise Devresi Müdürlüğüne sunulur. Bu 
başvuru, Konservatuvar Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.  
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik  
 
MADDE 35 – (1) 28/09/1985 tarihli ve 18882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
 
Mevcut öğrenciler  
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2005-2006 Eğitim - Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler bu 
Yönetmelikten önce uygulanan 28/09/1985 tarihli ve 18882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
hükümlerine tabidirler.  
 
Yürürlük  
 
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
 
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 


