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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUARI
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM 1
YASAL DAYANAK:
222 Sayılı İlköğretim ve eğitim kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri 1580 sayılı Belediye
kanunu’nun 15/72’inci maddesi 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunu’nun 17. maddesi ile
07/08/1979 gün ve 16720 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli eğitim
Bakanlığı yaygın eğitim kurumları yönetmeliğini 15.18.22.23.27.28.29.97.108.114.ve150’inci
maddeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30/07/1993 tarih ve 5663 sayılı 1993 /48 no’lu 23 Eylül
1993 tarih ve 5626 sayılı 1994/63 no’lu 03 Eylül 1996 tarih ve 4331 sayılı 1996/60 no’lu
19Eylül 1997 tarih ve 4625 sayılı 1997/85 sayılı, 1999/82 sayılı genelgelerin hükümleri
gereğince:
Milli Eğitim Banklığı, başta belediyeler olmak üzere Özel İdare ve diğer resmi – Özel
Kurum – Kuruluşlar ile gönüllü kuruluşlara Halk eğitimi faaliyeti düzenleyebilme imkan ve
yetkisi sağlanmıştır.
KAPSAM:
MADDE 1- Mersin Büyükşehir Belediye Konservatuarı Öğrenci ve kursiyerleri hakkında bu
disiplin hükümleri uygulanır
Soruşturma usulü:
MADDE 2- Disiplin soruşturması Konservatuar Müdürünce tespit edilip Büyükşehir Belediye
Başkanınca görevlendirilen öğretim görevlilerinden oluşan öğrenci disiplin kurulu tarafından
yapılır.
Hakkında soruşturma yapılan öğrenci – kursiyerin önce yazılı ifadesine başvurulur. Daha
sonra sözlü açıklaması dinlenir. İnceleme ne çok 15 gün içerisinde neticelendirilir. Kara yazılı
olarak Konservatuar Müdürüne bildirilir.
Geçici tedbirler:
MADDE 3 – Soruşturma devam ederken lüzumu halinde öğrenci-kursiyerin devamına geçici
olarak ara verile bilir.
BÖLÜM 2
Kurallar Müeyyideler
Disiplin Hükümleri
MADDE 4- Öğrenci – kursiyerin uyması gereken kurallar
a. Bir öğretim görevlisinden önceden izin almak suretiyle çalışma veya derslere devam
etmeye bilir bu durumdaki devamsızlı bir yıl içerisinde en fazla 20 günü geçemez.
b. Öğrencilerin devamsızlığı yoklama defterlerinde izlenir.
c. Derse geç gelen öğrenci- kursiyerlerin derse alınıp alınmaması ders hocasının
inisiyatifindedir.
d. Üç defa derse geç gelen bir gün derse gelmemiş kabul edilir ve devam defterine
işlenir.
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e. Öğrenci-kursiyer konservatuarlarla ilgili her türlü disiplin kurallarına riayet etmek
mecburiyetindedir.
f. İmza cetvelini imzalamak, özür ve hastalık hallerini zamanında bildirmek zorunluluk
olmaksızın ve izin almadan ders ve çalışma yerini terk etmemek. Özürsüz olarak, ders,
çalışma, konser veya gösterilere geç gelmemek. Çalışma düzenini aksatmamak, içkili
vaziyette gelmemek. Bu hükümler almamış fakat genel kabul görmüş disiplin
kurallarına uymak. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olmamak.
Disiplin Cezaları:
MADDE 5- Bir önceki madde belirtilen kurallar uymayan veya yapmakla yükümlü
görevlerini yerine getirmeyen öğrenci-kursiyerleri aşağıda yazılı olan uygulanır.
 Uyarma
 Kınama
 Geçici olarak ilişik kesmek
 Konservatuarla ilişkisini kesmek
Bu cezalar aşağıdaki hallerde uygulanır.
1-Bir önceki maddenin 2. ve 3. Fıkraların da belirtilen uyarma.
2- Bir önceki maddenin 4. fıkrası ile 1, 2, 3 ve 5 numaralı bentlerinde belirtilen
durumlarda ve daha önce uyarma cezası almış olanlara kınama.
3-Bar önceki maddenin 5 numaralı bendinde belirtilen durumlarda ve daha önce
belirtilen kınama cezası alkış olanlara geçici olarak ilişki kesme.
4-Bie önceki maddenin 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen durumlarda ve daha önce
geçici ilişki kesme cezası almış olanlara konservatuarla ilişki kesme.
Cezaların Uygulanması
MADDE 6 –Yukarıda belirtilen cezalar öğrenci disiplin kurulunun aldığı karar üzerine
konservatuar müdürü tarafından uygulanır. Uyarma cezasını Konservatuar Müdürü
doğrudan verebilir. Geçici olarak ilişik kesme cezası almış öğrenci-kursiyer o yıl
sınıfta kalır. Geçici olarak ilişik kesme cezası 15 günden az 1 aydan çok olamaz. Suç
çok daha önemli ise konservatuarla ilişki kesme cezası verilir.
BÖLÜM 3
Yürürlük Hükümleri
MADDE 7- Bu Yönetmelik Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylandıktan
sonra yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Yönetmeliği Belediye Başkanı adına Konservatuar Müdürü yürütür.

