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Konservatuvar Birim Kalite Alt Komisyonu 09.09.2021 tarihi saat 14.00’da Okul müdürü 

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN Başkanlığı’nda toplanmıştır. 

Toplantıda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. 

1- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın değerlendirilmesi yapıldı. Okulun fiziki ortamı, araç 

gereçlerin durumu, ihtiyaçların neler olduğu, nitelikli bir eğitim öğretim için nelerin 

olması gerektiği, özellikle öğrencilerin beklentilerinin neler olduğu üzerinde duruldu. 

2- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda gerçekleşen bilimsel ve sanatsal 

etkinliklerin öğrencilerin gelişimlerindeki etkisi üzerinde duruldu ve bu tür etkinliklerin 

nitelik ve nicelik olarak artması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. 

3- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda; Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güzel 

Sanatlar Lisesi eğitimci ve öğrencileri ile buluşmaların gerçekleşmesi gerektiği üzerinde 

duruldu.  

4- Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri 

Müdürlüğü, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği ile protokollerin yapılmasının bilimsel ve 

sanatsal etkinliklerdeki niteliği artıracağı konusunda fikir birliğine varıldı.  

5- Konservatuar araç gereç ihtiyacının giderilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği, bu 

kapsamda; koro-orkestra-solfej dersliklerinde kolçaklı ve kolçaksız sandalye eksiklerinin 

tamamladığı, on (10) adet piyano alımının gerçekleştiği, dizekli tahta, nota sehpası vb. 

araç ve gereçlerin alındığı bilgileri kurul üyelerince dile getirildi. Öğrenci temsilcisi 

gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken öğrenci arkadaşlarının da bu 

gelişmelerden memnun olduklarını söyledi.  

6- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci merkezli, iç ve dış paydaşlarla ilişkileri 

kuvvetli, teknolojik gelişmelerden haberdar olan, istihdam olanaklarının artması için ilgili 

kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini güçlendiren bir konservatuar olma yolunda ciddi 

ve titiz çalışmaların devam etmesi gerektiği üzerinde duruldu.  

7- Konservatuarımız sosyal medya hesapları yanında, web sitesinin de sürekli güncel 

tutulmasının hem tanıtım hem de iletişim açısından son derece önemli olduğu konusunda 

görüş birliğine varıldı. 

8- Konservatuarımız akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz arasında iletişimin 

güçlendirilmesi için neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu ve ilk adımın 

müdür tarafından öğrencilere mektup yazılması konusunda görüş birliğine varıldı.  

9- Yarı Zamanlı Sertifika Programı’nın, çocuk ve gençlik korolarının, Türk Hak Müziği 

Korosu’nun üniversite halk işbirliğini güçlendirdiğini ve bu alanlarda daha etkin 

tanıtımların yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.  

10- Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.  


