iSTANBUL UNivERSiTESi
DEVLET KONSERVATUVARI SERTiFiKA PROGRAMLARI
EGiTiM VE OGRETiM YONERGESi

BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amac

MADDE 1- (1) Bu Yonergenin amaci: istanbul Universitesi Devlet Konservatuvan'nm
"Sertifika Programlan"nda egitim-ogretim ile ilgili usul ve esaslan diizenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yonerge istanbul Universitesl Devlet Konservatuvari'nm
Programlan''nda egltim-ogretim ile ilgili usul ve esaslan kapsar.

"Sertifika

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yonerge, 2547 sayih Yuksekogretim Kanunu hukumleri ile istanbul
IIniversitesi Onlisans ve Lisans Egttim ve Ogretim Yonetmeligine dayarnlarak
hazirlanrmsnr,
Tammlar
MADDE 4- (1) Bu Yonergede gecen:
a) Anasanat Dah Baskanlan: istanbul Unlversltesi Devlet Konservatuvan Anasanat Dah
Baskanlanru,
b) Bolum Baskanlan: istanbul Universitesi Devlet Konservatuvan Boliim Baskanlanrn,
c) Devre: Sanat dallarmda iki, ii~ ya da dart YIhkapsayan ogretim sureslnl,
~) Konservatuvar: istanbul Universitesi Devlet Konservatuvanm,
d) Konservatuvar Kurulu: istanbul Universitesi Devlet Konservatuvan Kurulunu,
e) Mudur: istanbul Universltesi Devlet Konservatuvan Mudurunu,
f] Mudur Yardimcilan:
istanbul
Universitesi
Devlet Konservatuvan
Mudur
Yardrmcilaruu,
g) Rektor: istanbul Universitesi Rektorunu,
g) Sanat dah dersi: Anasanat ve sanat dallarmdaki ders programlarmda yildiz isareti ile
isaretlenrnis dersleri,
h) Senato: istanbul Universitesi Senatosunu,
I) Oniversite: istanbul Oniversitesini,
i) Yardimci ders: Anasanat ve Sanat Dallarindaki ders programlarmda Sanat Dah dersi
dismdaki dersleri,
j) Yonetim Kurulu: istanbul Universitesi Devlet Konservatuvan Yonetim Kurulunu,
ifade eder.
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iKiNCi BOLUM

Bolumler
Bolumler
MADDE 5 - (1) istanbul Universitesi Devlet Konservatuvannda

sertifika programlan
uygulanan boliimler sunlardir:
a) Muzik Bolumu: Piyano, Yayh Calgilar; Uflemeli ve Vurmah Calgilar Anasanat ve Caz
Anasanat Dallarmdan olusur;
1) Piyano Anasanat Dah: Piyano Sanat Dah, Gitar Sanat Dah, Arp Sanat Dah ve Akordeon
Sanat Dahm,
2) Yayh Calgilar Anasanat Dah: Kernan Sanat Dah, Viyola Sanat Dah, Viyolonsel Sanat Dah
ve Kontrbas Sanat Dahrn,
3) Uflemeli ve Vurmah Calgilar Anasanat Dah: Flut Sanat Dah, Obua Sanat Dah, Klarinet
Sanat Dah, Fagot Sanat Dah, Korno Sanat Dah, Trompet Sanat Dah, Trombon Sanat Dah,
Saksafon Sanat Dah, Tuba Sanat Dah ve Vurmah Calgilar Sanat Dahrn,
icerir;

b) Sahne Sanatlan Bolumu: Opera ve Bale Anasanat Dallarmdan olusun
1) Opera Anasanat Dah: San Sanat Dah ve Muzikal Tiyatro Sanat Dalmi,
2) Bale Anasanat Dah: Bale Danscihgi Sanat Dahm ve Pantomim Sanat Dahru,
icerir;
c) Turk Muzigi Bolumu: Turk Muzigi ve Halk Muzigi Programlarmdan olusur,

U~UNCUBOLUM
Ogrenci Kabulii
Kontenjanlar, basvuru sartlari ve smav tarihleri
MADDE 6 - (1) Sertifika Programlarma

ahnacak ogrenci kontenjanlan, ogrencilerde
aranacak genel ve ozel sartlar Konservatuvar Kurulu tarafmdan; basvuru tarihleri He
kabul ve seviye smavi tarihleri ise Konservatuvar Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenir ve
kabul ve seviye smavlarmdan en az bir ay once Han edilir.

Kabul smavlari
MADDE 7 - (1) Sertifika Programlanna

basvuran adaylar, Han edilen gun ve saatte kabul
smavlarma girmek zorundadirlar; Smava girmeyen adaylar 0 yil icin haklarmdan
vazgecmis sayihrlar;
(2) Adaylar; aym smav donerninde basvurduklan iki sanat dahmn kabul smavlarma
girebilirler. Her iki sanat dahnm smavim basaran adaylar, ogrenci kontenjam da dikkate
ahnarak her iki sanat dahnm programma da kayit yaptirabilir;
(3) Herhangi bir nedenle Sertifika Programlan He iliskisi kesilenler; ilisiginin kesildigi
sirnfm ve sanat dalmm ya da bir baska sanat dahnm seviye ya da kabul smavma, genel ve
ozel sartlan sagladigi takdirde tekrar girebilirler.
(4) Kabul smavlan, Pantomim Sanat Dah ve Tiirk Miizigi Prograrm icin tek asamah:
diger Sanat Dallan ve Programlar icin iki asamah olarak yapiln:
(5) Pantomim Sanat Dah ve Turk Miizigi Programma kabul smavmda aday, ilgili sanat
dalma yatkmhgi ve fiziksel uygunlugu bakimmdan smamr.
2

(6) Pantomim
Sanat Dah ve Tiirk Miizigi Prograrm dismdaki
Sanat
Programlara kabul smavlari, eleme smavi ile kesin kabul smavmdan olusur,
a) Sertifika

Programlanna

basvuru

sartlanrn

tasiyan

adaylar;

once miizikal

Dallan

ve

duyusun

smandrgi eleme smavma girmek zorundadm
b) Eleme sinavmda basan gosteren adaylar, kesin kabul smavma ahmn Bu smavda
adaylar, muzikal duyusun yam sira ilgili sanat dalma fiziksel uygunlugu bakrmmdan
smarur;
(7) Muzik Bolumune, Turk Miizigi Programma ve Opera Anasanat Dah'na bagh
programlarm eleme smavlan, ilgili sanat dah ile teori sanat dah ogretim elemanlarmdan
olusan: kesin kabul smavi ise anasanat dah baskanlan ile ilgili sanat dah ogretim
elemanlarmdan olusan ve Yonetim Kurulunca onaylanan en az uc kisilik komisyonlar
marifetiyle yapihr;
(8) Bale Anasanat Dah'rnn eleme ve kesin kabul smavlan anasanat dah baskanmm
baskanligmda ilgili sanat dah ogretim elemanlarmdan olusan ve Yonetim Kurulunca
onaylanan en az ii~ kisilik komisyon marifetiyle yapihr;
(9) Eleme ve kabul smavlarmda basan notu, yuz (100) tam puan uzerinden en az yetmis
(70) puan olup, adaylar; ilan edilen kontenjana gore, en yuksek puandan baslanarak
geriye dogru siralamr ve kabul listesi olusturulur; Puanlan eslt olan adaylardan yasi
kucuk olana oncelik tammr,
Seviye smavlari
MADDE 8 - (1) Seviye smavlari, Konservatuvarm Sertifika Programlarmm ara
simflarina basvuran adaylar icin uygulamr.
(2) Bu smavda adaylarm, girecekleri sirufm anasanat dallarma bagh sanat dallarmm bir
altmdaki smifm final smav programlanru basanyla seslendirebilmeleri
veya Sahne
Sanatlan icin sergileyebilmeleri yetenegi ve aynca yardimci dersler icin de bilgisi smamr
(3) Sanat dah dersinden herhangi bir simfm final smav prograrmru basarabilen aday,
yasi uygun oldugu takdirde smav komisyonunca seviyesinin uygun oldugu simfa kabul
edilir.
(4) Seviye smavlarinda basan notu yuz (100) tam puan uzerinden, devre son smlflarmda
yetmi§ (70), ara slmflarda elli (50), yiiksek devre ilk slmflan i~in seksenbe~ (85)
puandlr. Yardlmcl dersler i~in ba~an notu ise elli (50) puandlr.
Kaytt ve kaYlt yenileme
MADDE 9 - (1) Kabul smaVI sonu~lanna gore Sertifika Programlarma girmeye hak
kazanan adaylarm kaYlt ve kaYlt yenileme i§lemleri, Konservatuvar Miidiirliigii
tarafmdan ilan edilen tarihlerde ve belirlenen katkl payml odemeleri §artl ile yaplhr.
(2) Ogrencilerin derslere devam edebilmeleri, ogrencilik haklarmdan yararlanabilmeleri
ve smavlara girebilmeleri i~in bir onceki egitim ve ogretim Ylhna ait katkl paylanm
odemeleri gerekir. Aksi takdirde ogrencilerin kaYltlan silinir.

DORDUNCUBOLUM
Egitim ve Ogretim
Egitim ve ogretim siiresi
MADDE 10 - (1) Konservatuvarda
siireleri a§agldaki gibidir:

Sertifika Programlarmda

boliimlere gore egitim
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a) Muzik Bolumune bagh anasanat dallarmdan;
1) Piyano Anasanat Dah icin: 1 yil yuva, 2 yil hazirhk, 3 YIIilk devre, 4 yil orta devre, 2 yil
yuksek devre olmak uzere toplam 12 yil,
2) Yayh Calgilar Anasanat Dah icin: 1 yil yuva, 2 yil hazirhk, 3 yil ilk devre, 4 yil orta
devre, 2 YIIyiiksek devre olmak uzere toplam 12 yil,
3) Uflerneli ve Vurmah Calgilar Anasanat Dah icin: 2 YII hazirhk, 3 yil ilk devre, 4 yil orta
devre, 2 YIIyuksek devre olmak uzere top lam 11 yildm
4) Muzik Bolumune bagli anasanat dallarmda yuksek devreden yuz (100) tam puan
uzerinden en az 95 puanla mezun olanlar 2 yilhk "Ustahk Devrest''ne devam edebilirler.
b) Sahne Sanatlan Bolumune bagh anasanat dallarmdan;
1) Opera Anasanat Dah San Sanat Dah icin 1 yil hazirhk, toplam 3 yil: Muzikal Tiyatro
Sanat Dah icin 1 YIIhazirhk, top lam 3 yil,

2) Bale Anasanat Dah Bale Danscihgi Sanat Dah icin 1 yil hazirhk, top lam 3 yil: Pantomim
Sanat Dah icin 1 YIIhazirhk, top lam 3 yil,
c) Turk Milzigi Bolumu Turk Milzigi Prograrru icin 1 YIIhazirhk, toplam 3 yil: Turk Halk
Milzigi Programi icin 1 yil hazirhk, toplam 3 yildir,
Akademik takvim
MADDE 11- (1) Konservatuvar Sertifika Programlan akademik takvimi, Konservatuvar
Kurulu karan ile belirlenir. Egitim ve agretim baslangic ve bitis tarihleri, smav tarihleri,
katki payi ucreti yatirma, kayit yenileme ile benzeri konular akademik takvimde
belirtilir.
Derslere devam
MADDE 12 - (1) Sertifika Programlarmda yer alan dersler, bir onceki yihn
tamamlayicisi niteligindedir; Programda simf gecme sistemi esastir; Konservatuvar
Yonetim Kurulu tarafmdan kabul edilen yurt lei ve yurt disi bilimsel, sosyal, sanatsal ve
kulturel faaliyetlere katilma, dogal afetler, tutukluluk, askerlik, ana, baba, kardes ve diger
yakm akrabalarmm olilmil, evlenmesi ve aglr hastahgl ve bunlar gibi hakh ve ge~erli
mazeret durumlan hari~, derslerin en az %70'ine devam zorunlulugu vardlr. Ancak
herhalukarda ogrencinin slmf geyebilmesi iyin, bir ders yIlmda her dersten en az %50
devam ~artml yerine getirmi~ olmasl gerekir.
Kaylt Dondurma
MADDE 13 - (1) Ogrencilerin kaYltlan, istanbul Universitesi Onlisans ve Lisans Egitim
ve Ogretim Yonetmeligi'nde yer alan kaylt dondurma nedenlerinin varhgl halinde
dondurulabilir.
(2) Sertifika Programlan ogrencilerinin Yuva smlfl ve Hazlrhk smlfian dl~mda her
devrede iki kez slmf tekran ya da iki kez kaYlt dondurma haklan vardlr. Yani bir devrede
en fazla iki yll kaybedebilirler. Ogrencilerin bir devre i~inde ya iki kez ka}'lt
dondurma, veya iki kez slmf tekran, ya da bir kez slmf tekran, bir kez de kaYlt
dondurma haklan vardlr. Bununla birlikte anasanat dahmn goril~il ahnarak, istisnai
durumlarda Konservatuar Yonetim Kurulu karan ile agrenciye bir hak daha verilebilir.
(3) KaYlt donduruldugunda, ogrencilerin Sertifika Programma giri~te verdigi belgeler
geri verilmez. KaYlt dondurma halinde ogrencinin ogrenim silresi ve ek silresi i~lemez.
Kaydl dondurulan ogrenciler izinli saYlhr. Ogrenciler, kaYlt dondurma silresince egitim
ve ogretim faaliyetleri ile smavlara katIlamaz. Ogrenci, mazereti bittiginde kaldlgl yerden
egitim ve ogretime devam eder.
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BE~iNCi BOLUM
Smavlar
Smav tfirleri
MADDE 14 - (1) Smavlar; ara smavi, bitirme smavi, final smavi, biitiinleme smavi,
mazeret smavi, hazirhk gecme sinavi, baraj smavi ve tek ders smavmdan olusur,
(2) Butun smavlar yuz (100) tam puan iizerinden degerlendirilir;
(3) Smavlar; ilan edilen programa gore belirlenen zaman ve yerlerde yapihr, Gerek
goruldugiinde smavlar, ilgili birim yonetim kurulu karan ile mesai saatleri dismda veya
milli ve dini bayramlar haricindeki Cumartesi ve Pazar gunleri de yapilabilir,
Arasmav
MADDE 15 - (1) Ara smavlar, her yanyil icinde sanat dah dersleri icin zorunlu, yardimci
dersler icin ihtiyari olarak yapilan smavlardir,
Bitirme smavi
MADDE 16 - (1) Bitirme smavlan, her ders YIhsonunda yardunci dersler icin zorunlu
olarak yapilan smavlardir; Bu smavlar, solfej ve armoni dersleri icin US;kisiden olusan bir
juri tarafmdan yapihr; Diger yardimci derslerin bitirme smavlan ilgili ogretim elemam
tarafmdan yapilabilecegi gibi, gerekli durumlarda us; kisillk komisyon tarafmdan da
yapilabillr, Basan notu her simf icin en az elli (50) puandir, Bu puamn altmda not
alan ogrenciler Biitiinleme Smavi'na girer.

Final smavi
MADDE 17 - (1) Final smavlan, her ders YIh so nunda sanat dah dersleri icin zorunlu
olarak yapilan smavlardir, Basan notu Yuva ve Hazrrhk simflarr lcin en az yetmls
(70), diger smiflar icin en az elli (50) puandir, Ancak, bir iist devreye devam edebilmek
icin ilk devre son smifta en az yetmis (70), orta devre son snufta en az seksen bes
(85) puan almak gerekir.
Biitiinleme smavi
MADDE 18 - (1) Butunleme smavlan, her ders YIhsonunda basansiz olunan dersler icin
yapilan smavlardir, Basan notu sanat dah dersinde Yuva ve Hazirlik smiflarmda en az
yetmis (70), diger simflarda en az elli (50) puandm Yardnnci dersler icin basan notu
en az elli (50) puandir, Yuva ve Hazirhk simflannda herhangi bir dersten butunlerne
smavmda da basansiz alan ogrencinin programla ili~igi kesilir.
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Mazeret SmaVI
MADDE 19 - (1) Mazeret smavlan, butunleme smavlarina, Konservatuvar Yonetim
Kurulu tarafmdan derslere devam edememe durumu icin kabul edilen hakh ve gecerli
nedenlerle katilamayan ogrencller icin yapilan smavlardir,
(2) Ogrencinin mazeretini kamtlayan belgeyi, suresi icinde Konservatuvar Mudurlugune
bildirmesi zorunludur. Ogrenciler mazeretli olduklan sure icinde hicbir smava giremez;
girdikleri takdirde aldiklari notlar gecersiz sayihr;

Hazirhk gecme smavi
MADDE 20 - (1) Hazirhk gecme smavi, Hazirhk ve Yuva smiflan olan anasanat dallari
veya programlann ilk smiflanna kabul edilen ogrenciler icin ogretim yih sonunda sanat
dah derslerinden yap dan smavlardir, Bu smavlarda basan notu en az yetmis (70)
puandir, Hazirhk gecme smavmda basansiz olan butiinleme smavma girer. Butunlerne
smavmda da basansiz olan ogrencinin programla ili~igi kesilir. Yuva ve Haztrhk
snuflarmda hicbir dersten sarth gecilmez, tek ders smavi uygulanmaz.

Baraj smavi
MADDE 21 - (1) Baraj smavlan, bir ust devreye devam hakki alamarrus ogrenciler icin
yapilan sinavlardir; Orta devreye devam edebilmek icin ilk devre sanat dah dersinin
bitirme smavmdan en az yetmis (70); yuksek devreye devam edebilmek icin orta devre
sanat dah dersinin bitirme smavmdan en az seksen bes (85); ustahk devresine devam
etmek icin yuksek devre sanat dah dersinin bitirme smavmdan en az doksan bes (95)
puan almak gerekir. Baraj smavmda basansiz olan ogrencinin programla ili~igi kesilir.
Ancak talep ederse bitirdigi devrenin sertifikasnn alabilir.
Tek ders smavi
MADDE 22 - (1) Tek ders smavlan, tek bir yardimci dersten basansiz olmus, bu dersten
sarth gecmis ve bu dersi butunlemede de veremernis ogrenciler icin yapilan smavlardir,
Yuva ve Hazirhk smiflart icin gecerli degildlr,

ALTINCI BOLUM
Cesltl! Hiikiimler
Snuf tekrari
MADDE 23 - (1) Slmftekran ile ilgili kurallar ~unlardlr:
a) Ogrenciler her devrede iki defaya mahsus olmak iizere smlftekran
yapabilir.
b) Smlf tekran yapan ogrencilerden sanat dah dersi dl~mdaki yardimci derslerden
ba~anh oIanIar bir sonraki yIlda bu derslerden tekrar sorumlu tutuImazIar.
c) Sanat dah dersinden ba~anh olmu~ ve sadece bir yardimci dersten ba~anslz olmu~
ogrenciler 0 dersten ~arth gec;mi~ saYlhr. Ogrenci, ~arth gec;mi~ sayddlgl yardimci
dersten sorumlu olur ve devam ettigi slmfm derslerini de ahr.
c;)Ydsonunda tum derslerden smava girer ve eger takip ettigi smlfm tum derslerinden
ba~anh olup, §arth gec;tigi yardlmcl dersten ba~anslz olursa kendisine tek ders smav
hakkl verilir.
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Muafiyet
MADDE 24 - (1) Sertifika Programlan ogrencileri, yardimci derslere iliskin
yeterliliklerini kamtlayacak belgeleri ogretim yilmm ilk bir ayi icinde dilekce ile
Mudurluge sunar. Ilgili Anasanat Dah Baskanmm onayi ve Yonetim Kurulu'nun karan
ile ilgili yardimci derslerden muaf olabilirler.
Ogrenci nakilleri
MADDE 25 - (1) Konservatuvarm Sertifika Programlarma hicbir
yapilamaz. Bu taleple gelen ogrenciler seviye smavma yonlendlrilir;

sekilde

nakil

Anasanat dah veya sanat dah degi~ikligi
MADDE 26 - (1) Sonradan meydana gelen saghk sorunu nedeniyle veya herhangi bir
fiziksel sebepten dolayi calgiya uyumsuzluk gosterdigi icin anasanat dah veya sanat dah
degistirmek isteyen ogrenciler, durumlanrn gosteren saghk raporunu bir dilekce ile
Mudurluge teslim eder. Bu ogrenciler; ilgili sanat dah ogretim elernanlan ve anasanat dah
baskanlanrnn gorusleri ahnarak Yonetim Kurulu karan ile ilk Devre 1. Snnf son una
kadar anasanat dah veya sanat dah degi~ikligi yapabilir.

Snnf atlama
MADDE 27 - (1) Ogrencinin, ogrenim gordugu sanat dahnm sanat dah derslerinin final
smavlanndan en az seksenbes (85) puan alan, bu iistiin basanyi ilgili smav komisyonu
raporu ile belgeleyen ve hicbir dersten biitiinlemeye kalmarms olan ogrencller Yonetim
Kurulunun onayi ile simf atlayabilir. llgili sanat dah ogretim elemam tarafmdan snnf
atlama talebi onaylanrms bir ogrenci veya velisinin, bir dilekce ile en gee final
smavlarmdan sonraki iki hafta icinde Mudurluge miiracaat etmesi gerekir.
(2) Snnf atlama talebi kabul edilen ogrenciler atlayacaklan smifm biitiinleme smavlarma
girer. Bu smavlarda basari notu en az elli (50) puandm Ogrencinin hazirhk gecme ve ilk
devre baraj smiflannda atlayacagi simfm smavmdan da en az yetmis (70) almasi, orta
devre bitirmede ise atlayacagi simfm smavmdan en az seksen bes (85) almasi gerekir.
Sanat dah ogrettrn elemarn degi~ikligi
MADDE 28 - (1) Bale Sanat Dah dismda, sanat dah ogretim elemamm herhangi bir
nedenle degistirmek isteyen ogrenci veya velisi, ilgili anasanat dah baskaru tarafmdan
onaylanrms dilekce He Mtidurluge basvurur, Yonetim Kurulu'nun
uygun gormesi
halinde degisiklik gerceklesir
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Smav komlsyonlarr
MADDE 29 - (1) Turn sanat dallarmm sanat dah derslerinin smavlarmm komisyonlan,
anasanat dah baskanlanrun onerisi, bolum baskanlan ve Yonetim Kurulu'nun onayiyla:
ilgili bolum baskaru, anasanat dah baskaru ve sanat dah dersi ogretim elemanlarmm da
yer aldigi en az uc (3) kisiden olusur. Ogrencinin egitim gordugu sanat dah ogrettm
elemam, smavm tabii iiyesidir.
b) Sanat dah dersi dismdaki yardimci derslerden solfej ve armoni derslerinin smavlan
ilgili anasanat dah baskanmm belirleyecegi ii<; (3) kisiden olusan bir komisyon
tarafmdan yapilm llgili anasanat dah baskaru komisyonun tabii iiyesidir. Diger yardimci
derslerin smavlan ise ilgili dersin ogretim elernam tarafmdan yapilabilecegi gibi,
anasanat dah baskarunm uygun bulacagi durumlarda komisyon tarafmdan da yapIlabilir.
c) Mudur turn smavlara girebilir, ancak not vermez.

Sertifikalar
MADDE 30 - (1) Sertifika Programlarmda her devre sonunda ogrencilere yazih istekleri
dogrultusunda ogrenimlerini basanyla tamamladiklanm belgeleyen sertifika verilir.
Sertifikalar, Konservatuvar Miidiirii ve ilgili anasanat dah baskam tarafmdan imzalamr.
Tiirk Miizigi ogrencilerinin sertifikalan sadece Konservatuvar Miidiirii tarafmdan
imzalamr.

YEDiNCi BOLUM
Son Hiikiimler
Ogretim programlari ve ders deglslkliklerl
MADDE 31 - (1) Ogretim programlan, ilgili anasanat dah baskamrnn onerisi iizerine
Konservatuvar Kurulu tarafmdan belirlenir. Yeni ogretim prograrm acma ve ders
programlarmda degisiklik yapma hakki Konservatuvar Kuruluna aittir. Dersler ve ders
saatleri ile ilgili degisiklikler ile ilgili kararlar, anasanat dah baskamrun onerisi ile
Konservatuvar Kurulu tarafmdan ahmr.
Yiiriirliikten kaldirma
MADDE 32 - (1) istanbul Universitesi Senatosu'nun 29.06.2006 tarihli 31 sayih
toplantismda kabul edilen "istanbul Universitesi Devlet Konservatuvan Yan Zamanh
Devre Egitim-Ogretim ve Smav Yonergesi" degisiklik ve ekleri ile birlikte yiiriirliikten
kaldmlrmsnr,
Yiiriirliik
MADDE 33 - (1) Bu Yonerge hukumleri
edildigi tarihten itibaren yiirurluge girer.

istanbul

Universitesi Senatosu'nca

kabul

Yiiriitme
MADDE 34 - (1) Bu Yonerge hiikiimlerini istanbul Universitesi Devlet Konservatuvan
Rektoru yiiriitiir.
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