
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI 

AKADEMİK KURUL TOPLANTISI 

 

Gündem Maddeleri 

1. Uzaktan eğitimde yapılan derslerin uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm 

önerileri, 

2. Öğrencilerin derslere devam/devamsızlık durumlarının görüşülmesi. 

3. Pandemi sürecindeki gelişmeler nedeniyle yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde 

yürütülmesi için alınması gereken önlemler. 

4. Erasmus anlaşmaları 

5. Dilek ve temenni 

 

Alınan Kararlar: 

1.  

• Derslerin genel çerçevede başarılı bir şekilde yürütüldüğü bundan sonraki süreçte 

de yine aynı titizlikle yürütülmesine,  

• Derslerin işlenişi sürecinde yasal mevzuat çerçevesinde öğrencilere gerekli 

esnekliğin sağlanmasına, 

• Uzaktan eğitim ile işlenen derslerde özellikle bireysel çalgı derslerinde  

yaşanabilecek aksaklıklarda farklı uygulamalardan eş zamanlı kayıt alınarak dersin 

işlenmesine, 

• Kayıt dönemi son erdikten sonra uzaktan eğitim sisteminde sınıf açma -kapatma 

süreci zor olduğundan UZEM üzerindeki sınıf ve şubelerin akademik personelimizce 

kontrol edilmesine, 

• UZEM üzerinden işlenen derslerin aksatılmamasına, sistemden kaynaklanan 

aksaklıklarda derslerin telafilerinin yapılmasına özen gösterilmesine,  

 

2.  

• Bireysel çalgı ve piyano gibi bireysel olarak yapılan derslerde devamsızlık hususunda 
sorun yaşanmaması adına öğrencilerin teknolojik altyapılarının yapılacak 

toplantılarla belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına, gerekli hallerde dersin 

başka platformlardan işlenerek kaydedilmesine, 

• Bireysel çalgı derslerinde sağlanan tüm esnekliklere rağmen devamsızlığın dolması 

halinde öğrenci ilgili dersten bırakılacaktır.  

3.  

• Konservatuvarımız binasına giriş yapan herkesin HES kodu ile kontrol edilmesine, 

• Akademik ve idari personelimize sperlik, eldiven ve maske verilmesine ve bu 

malzemelerin Konservatuvarımızda sürekli olarak bulundurulmasına, 

• Öğrencilerimize maskelerini 4 saatte bir değiştirmelerinin hatırlatılmasına, 



• Otobüslere binişlerde kullanılan kartlara HES kodu tanımlaması yapılabiliyor. Bu 

durum öğrencilerimize bildirilmesine, 

• Sınıflarımızdaki oturma düzenin her 4M2 ye bir kişi olacak şekilde ayarlanmasına, 

• Öğrenciler arası mesafenin 1,5-2 m olacak şekilde ayarlanmasına, 

• Özellikle bina girişine el dezenfektanı, maske atık kutusu ve ihtiyaç olması halinde  

öğrencilerimizin kullanabilmesi için maske konulmasına,  

• Tuvalet koridor vb. ortak alanların her 2 saatte bir (ihtiyaç olması halinde hemen) 

temizliğinin sağlanmasına, 

• Konservatuvarımız tüm kapalı alanlarının günde iki kez (12:00-16:00 saatlerinde) 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca görevlendirilecek personel 

tarafından dezenfekte edilmesine, 

• Kontrol çizelgeleri oluşturarak temizlik süreçlerinin yapıldığına dair imza alınmak 

suretiyle kayıt altına alınmasına, 

• Telefonla arayacak öğrencilerimizin kolay ulaşımı adına Konservatuvarımız 

sekreterliği ve öğrenci işleri biriminin telefonları birbirlerine yönlendirilmesine.  

• Kayıt dönemi boyunca akademik danışmanlarımız öğrencilerimizle sürekli iletişim 

halinde olmasına, 

• Öğrencilerimizin sorunlarını en hızlı şekilde çözmek adına bir iletişim ortamının 

oluşturulmasına, 

• Ders seçimini tamamlayarak danışman onayına gönderen öğrencilerimizin 

seçimlerinin, kayıt dönemi boyunca kontrol edilmesine ve varsa hatalı seçimlerin 

ivedilikle düzelttirilmesinin sağlanmasına, 

• Yüz yüze ders yapılacak sınıflardaki araç gereçlerin kontrol edilerek eksikliklerin 

giderilmesine,  

4. Pandemi nedeniyle ikili anlaşmalarda yaşanan sıkıntılardan dolayı geçtiğimiz dönem 

alınan başvuruların süreç yetişirse bu dönem yetişmez ise önümüzdeki dönemlere 

bırakılmasına, 

5. Akademik danışmanların öğrencileri ile belirli dönemlere bilgilendirici toplantılar 

düzenlemesine, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 


