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Değerli Öğretim Elemanlarımız, Sevgili Öğrencilerimiz ve Kıymetli Velilerimiz 
 Dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan Covid-19 salgını nedeniyle öğretim elemanlarımız, 

personelimiz ve öğrencilerimizin sağlığını korumak amacıyla MEB tarafından alınan tedbirler kapsamında 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, 2. Döneminin15 Şubat 2021 tarihinden itibaren derslerimizin tamamı 
uzaktan eğitim yoluyla, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren de 8. ve 12. sınıflar  çoğunlukla uzaktan eğitim ile 
sadece meslek derslerimizin (Anaçalgı, Klasik Bale, Korrepetisyon, Yardımcı piyano) ise yüzyüze yürütülmesine 
karar verilmiştir. 5.6.7.9.10. ve 11. sınıfların tüm dersleri uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşecektir.  

 Ortaöğretim sınıflarımız, ders çizelgeleri ve eğitim takvimi açısından MEB, not işlemleri için e-
okul, öğretim elemanı görevlendirmeleri ve haftalık ders programları açısından da Üniversite Rektörlüğü’ne 
bağlıdır. Devlet Konservatuvarı olarak tüm bu bileşenlerin alacağı güncel kararlar doğrultusunda eğitim-
öğretimimizi sürdüreceğimizi ve sizleri alınacak her türlü güncel karardan haberdar edeceğimizi bilmenizi 
isterim.  

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, 2. Dönem derslerinden Konservatuvara ait Alan ve Yardımcı alan 
dersleri ve Ortak Zorunlu ve Seçmeli Kültür Dersleri üniversitemizin belirlediği TEAMS sisteminde uzaktan 
eğitim ile yürütülecek, uzaktan canlı ders olarak işlenecektir. TEAMS platformu kullanımına ilişkin 
yönlendirmeler ve linkler ile eğitim öğretime ilişkin bilgilendirmeler bu rehberde yer almaktadır.  

 Tüm öğretim elemanlarımıza Konservatuvarımıza katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür 
eder, öğrencilerimiz, velilerimiz ile birlikte tüm mensuplarımıza sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi 
dilerim. Tüm hijyen kurallarını dikkate alarak  hareket edeceğinizi umar ,bu zor günlerde önce sağlık , sabır ve 
iyi çalışmalar dileriz.  

 



ÖNEMLİ BİLGİLER 

�  Eğitim öğretime ilişkin tüm duyurular (https://devletkonservatuvari.cu.edu.tr/) adresinde paylaşılmaktadır. İnternet 
sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızın takip edilmesini önemle rica ederiz.  
 

�  Eğitim öğretime başlamak için TEAMS üzerindeki hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Okulumuza yeni katılan 
öğrencilerimiz şifrelerini ilgili müdür yardımcısından alabileceklerdir. Eski öğrencilerimiz kendilerine verilen şifreleri 
unutmuşlar ise Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (0 322 338 60 60 – 2350) müracaat ederek 
alabileceklerdir. 

�  Konservatuvarımız Ortaokul, Lise bölümlerinde yüzyüze ve Microsoft Teams Programı üzerinden online yürütülen tüm 
derslerimiz 30dakika içerisinde tamamlanacaktır. İki ders arası 10 dakika olacak şekilde planlanacaktır. 

 
�  Konservatuvarımız Müzik Bölümü Yarı zamanlı dersleri 15 Şubat 2021’de itibaren tüm dersleri Microsoft Teams 

Programı üzerinden online verilecektir. 1 Mart 2021 itibariyle  derslerimiz (yeni bir karar açıklana kadar) haftada 2 saat 
yüz yüze olacaktır.  

�  Sahne Sanatlar Bölümü/ Bale ASD, Yarı zamanlı 1 Mart 2021 itibariyle  derslerimiz (yeni bir karar açıklana kadar) 
haftada 2 saat yüz yüze olacaktır.  15 Şubat – 1 mart arasında yer alan 4 saati de daha sonra belirlenecek bir tarihte 
telafi programı dahilinde uygulanacaktır.  

 
�  Sahne Sanatlar Bölümü/ Bale ASD Ortaokul ve Lise öğrencilerinin Klasik Bale, Yardımcı Piyano dersleri haftada 2 gün 

yüz yüze , diğer dersleri ise Microsoft Teams Programı üzerinden online verilecektir .  

�  Not: Ana meslek dersini online işlemek isteyen öğrencinin velisi tarafından, konservatuvar müdürlüğüne verilen 
dilekçe göz önünde bulundurularak , Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda, o öğrencinin  dersi online 
verilecektir.  

 
  



ÖNEMLİ BİLGİLER 

 
�  Eşlik dersleri Müzik Bölümü ve Sahne Sanatları Bale ASD öğrencileri için ana çalgı ve Klasik Bale dersleriyle birlikte yüz 

yüze yapılacaktır. 

�  Bireysel Ana meslek dersler dışında tüm dersler (Solfej, Müzik Tarihi, Armoni v.s.) Microsoft Teams Programı üzerinden 
online verilecektir. Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler (Kültür Dersleri) yine Microsoft Teams Programı üzerinden online 
Canlı Ders olarak yürütülecektir.  

�  65 yaş üstü  ve kronik hastalıkları olan öğretim elemanlarımız tarafından tüm dersler online verilecektir.  

�  Yarı zamanlı, Ortaokul ve Lise bölümü online derslerimiz esnasında MEB’in ilgili yönetmeliği gereğince video kayıt 
oluşturulmayacaktır. Öğretim elemanlarımız mutlaka ders sonunda yoklama kaydını oluşturarak 
cudevletkonservatuvari01@gmail.com adresine göndereceklerdir. 

�  Üniversite Rektörlüğümüz derslerin sadece TEAMS platformlarından yürütülmesine izin vermekte olduğundan, farklı 
çevrim içi uygulamalar yoluyla yapılacak derslerin geçerli olamayacağını önemle hatırlatırız.  
 

�  Öğrencilerimizin TEAMS sistemine giriş yapabilmeleri için ......@ogr.cu.edu.tr uzantılı e-posta adreslerini aktif olarak 
kullanmaları gerekmektedir. Kullanıcı adı örnek: TC Kimlik Numarası 11111111111@ogr.cu.edu.tr kullanıcı şifresi 
(önceden değiştirilme/güncelleme işlemi yapılmadıysa) İsmin ilk harfi büyük soyadının ilk harfi küçük şeklinde ve 
ardından TC Kimlik numarasının ilk altı rakamı girilmelidir.  

�  Öğretim görevlilerimiz TEAMS sistemine giriş yapabilmeleri için ......@per.cu.edu.tr uzantılı adreslerini aktif olarak 
kullanmaları gerekmektedir.  
  
 



ÖNEMLİ BİLGİLER 

�  TEAMS programını kurmak için Herhangi bir web tarayıcısı üzerinden https://teams.micrsoft.com adresinden 
giriş yaptıktan sonra ekipler sekmesine geçiş yapınız. Ekipler görülmeye başlayacaktır. Öğrenciler ve 
öğretmenler için ayrı olarak hazırlanmış sekmeden programı kurduktan sonra ilgili videoların izlenmesi 
önemle rica olunur. 

�  Öğrencilerimizin uzaktan eğitim ile yürütülecek olan dersleri esnasında, aynı okula gelir gibi bir disiplin 
içerisinde, ders saatinde tüm eğitim ekipmanları ile bulundukları ortamın şartlarına uygun koşullarda hazır 
olmaları hususunda sorumlulukları unutulmamalıdır. 

�  Hastalığın, okulda olası bulaşma riskini asgariye indirgeme ayrıca kontrolünü sağlama ve kritik durumlarda 
müdahale edebilmek adına Ortaokul yüzyüze dersleri Salı ve Cuma günleri, Lise yüzyüze dersleri ise 
Pazartesi ve Perşembe günlerinde yapılacaktır. Kendilerine belirlenen günler dışında öğrencilerin okula 
girmesi tehlike arz ettiğinden kesinlikle yasaktır.  

�  Öğrencilerin ders dışında okul binasında  bulunmaları, etüt odalarını kullanmaları, okul binasına girmeleri, 
öğretim elemanların ve öğrencilerin derste ve binada maskesiz bulunmaları ve dolaşmaları sağlık açısından 
son derecede tehlikeli ve kesinlikle yasaktır. 

�  Tüm derslere ilişkin Haftalık Ders Programları okul internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarımızdan 
duyurulacaktır. Okulumuzun ve yetkilendirdiği kişiler dışında yayınlamadığı programlara lütfen itibar 
etmeyiniz.  
  
 



Herhangi bir sorunuz olduğunda bizlere her zaman 
okulumuzda ya da e-posta ile 
devletkonservatuvari@cu.edu.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. İşbirliğiniz ve desteğiniz için teşekkür 
ederiz.  
 
Ç.Ü. Devlet Konservatuvarı 01330 Adana/Türkiye 
Telefon: +90 322 338 62 64 
https://devletkonservatuvari.cu.edu.tr 
https://www.facebook.com/groups/1629740797298643 
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