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MİSYONU: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi misyonu doğrultusunda ulusal ve uluslararası 
düzeyde Performans, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Müzik Teknolojileri, Kompozisyon ve Şeflik 
Alanlarında eğitim veren bir kurum olmaktır. 

VİZYONU : Vizyonumuz; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi vizyonu doğrultusunda ulusal ve 
uluslar arası düzeyde, alanında uzman ve nitelikli akademik kadrosuyla,-Dünyanın en muhteşem dili 
olan MÜZİKÇE'yi akademik çerçevede ele alarak icra/seslendirme ve dans performansına yönelik, 
müzik teorileri ve müzikoloji alanında araştırmacı, üretken, müzik teknolojileri konusunda 
uzmanlaşmış öğrenciler yetiştirmek,-Bu yolla müzik bilimi ve sanatına kültürün devamlılığı ve 
müziksel gelişimin temel alındığı katkılar sağlamak,-Bilimsel ve sanatsal etkinlikleri ve 
organizasyonları ile müzik kültürüne katkı sağlamaktır. 

DEĞERLERİ: Devlet Konservatuarımız Üniversitemizin değerleri çerçevesinde; yüksek değerlere 
sahip ve bu anlamda eğitim veren bir müzik eğitimi kurumu olma yolunda ilerlemek hedefindedir. 

BU DEĞERLERİMİZ: Adalet ve Liyakat, Aidiyet, Bilimsellik, Çevre Duyarlılığı, Düşünce ve İfade 
Özgürlüğü, Eğitilmiş Vatandaşlar, Etik, Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Hareketlilik, İşbirliği, 
Dayanışma ve Paylaşma, Kalite, Verimlilik ve Etkinlik, Katılımcılık, Kentle Bütünleşme, 
Mükemmeliyetçilik, Şeffaflık, Tanınırlık, Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma, Yaşam Boyu 
Öğrenme 

HEDEFLERİ: Devlet Konservatuarına özel bina yapılarak kurulmuş ve kurulacak olan 
bölümlerin özelliklerine uygun eğitim-öğretim ortamlarının en iyi ve etkili biçimde 
hazırlanarak kullanılmasını sağlamak. 

  

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: Eğitim- Öğretim başlamadığından dolayı öğretim 
elemanlarının makale, bildiri, konser vb. sanatsal etkinlikleri performans göstergeleridir. 

FİZİKİ ALT YAPI VE KURUMSAL İŞLEYİŞ HAKKINDA BİLGİLER: 

1- Anafartalar Kampüsünde inşa edilmek üzere Devlet Konservatuarının yeni yapılacak olan 
binaları rektörlük tarafından hazırlatılmıştır. Söz konusu binalar inşa edilene kadar Anafartalar 
Yerleşkesinde bulunan E Blok binasının ses yalıtımının yapılması ve dersliklerin konservatuara 
göre düzenlenmesinden sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılına kadar ders yapılabilecek ve 
konservatuarın diğer işlerinin yürütülebilecek duruma getirilmesi hedeflenmiştir.   

AKREDİTASYON VEYA KALİTE GÜVENCE (PUKO) ÇALIŞMALARI: 

Devlet Konservatuarımızın henüz eğitim öğretim başlamaması ve bağımsız binasının bulunmaması 
nedeniyle bu alanda aktif çalışmamız bulunmamaktadır. 

MEMNUNİYET ANKETİ: Devlet Konservatuarımızda henüz eğitim- öğretim başlamadığından 
dolayı yapılamamıştır. 

 

 



 

 

ÜSTÜN VE/VEYA İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLERİ: 

Şu anda 2 tane kadrolu elemanı bulunmaktadır. Konservatuar bünyesindeki öğretim elemanlarının biri 
doçent; diğeri ise doktoraya devam etmekte olan öğretim görevlisidir. Ayrıca 1 Yüksekokul Sekreteri, 
1 Memur ve 1 Hizmetli bulunmaktadır. Konservatuarımız bulunduğu bölge itibarıyla ve ülke 
genelinde müzik sanatına olan ilgi ve eğitim alma talepleri mevcuttur.  
 
2018 yılı itibarıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulamaya konan norm kadro sistemi ile en 
kısa zamanda öğrenci almaya yeter öğretim üyesi sayısının tamamlanması planlanmaktadır. 

 
 
Ayrıca;  

1- Binası bulunmamaktadır. Bu durum akademik ve idari anlamda büyümenin önünde ciddi 
anlamda engel teşkil etmektedir. 

2- Konservatuar için gerekli araç gereç ve teçhizatla ilgili donanım yeterli değildir. 
3- Kadrosunda yeterli sayıda Öğretim Üyesi bulunmamaktadır.   

 

 

 

   

 


