AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
MART AYI
MÜZİK BÖLÜMÜ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Dersin Adı: Sanat Dersleri
Zümre Toplantı No:6
Zümre Başkanı: Halim TÜRKMEN
Toplantı Yeri: Video Konferans (Google Duo)
Toplantı Tarihi: 30.03.2020
Toplantı Saati:20.00
TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
1
Halim TÜRKMEN
2
Erhan BOZKURT
3
Hakan DAĞ
4
Tülay TÜRKMEN
5
İsmail Kerim AĞRALI
6
Serkan SARUHAN
7
Osman ÖZDEMİR
8
R.Oğuzhan KAVUKÇU
GÜNDEM MADDELERİ
1234567891011-

Açılış.
Öğrenci-veli görüşmeleri.
Öğrenci ders takipleri.
Eba kullanımı.
Okul tanıtımına yönelik yapılacak çalışmalar.
VII.Ulusal Korolar Şenliği,Geleneksel Yıl Sonu Konseri.
XI.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu.
Verilen proje ödevleri ve toplanma şekilleri.
Çalgı ve piyano derslerinde yapılan uygulamalı komisyon sınavları.
Telafi eğitimleri.
Dilek ve Temenniler.

GÜNDEM MADDELERNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1)

Zümre başkanı Halim TÜRKMEN ’in açılış konuşmasının ardından toplantıya başlandı.Yapılan yoklamada Eyüp
KAYA ve Sibel ÇELİK’in bulundukları yerde internet bağlantısının olmaması nedeniyle toplantıya katılamadıkları,diğer
öğretmenlerin hazır bulundukları belirlendi.

2)

12 Müzik sınıf öğretmeni olan Serkan SARUHAN ;12 müzik sınıfı öğrencilerini ve velilerini arayarak süreç hakkında
bilgiler verdiğini dile getirdi.Toplantıda bulunan tüm öğretmenler;bireysel ders öğrencilerine ulaşarak gerekli
bilgilendirmelerin yapıldığını dile getirdi.
Karar : Öğrenci ve veliler ile görüşmelerin devam etmesine ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına karar verildi.

3)

Öğretmenler söz alarak aşağıdaki konuşmaları yaptılar;
İsmail Kerim AĞRALI ; bireysel ders öğrencileri ( viyolonsel) ile Google Duo üzerinden görüntülü ders yaptığını ,etüt ve
eserlerini dinleyerek yeni çalışmalar verdiğini dile getirdi.
Halim TÜRKMEN ; bireysel ders öğrencileri ( keman) ile WhatSapp üzerinden görüntülü ders yaptığını ,etüt ve eserlerini
dinleyerek yeni çalışmalar verdiğini dile getirdi.
Erhan BOZKURT,Rasim Oğuzhan KAVUKÇU; bireysel ders öğrencileri (bağlama) ile WhatSapp,Google Duo üzerinden
görüntülü ders yaptıklarını ,etüt ve eserlerini dinleyerek yeni çalışmalar verdiklerini dile getirdiler.
Serkan SARUHAN; müziksel işitme okuma ve yazma,Türk Halk Müziği Teori ve Uygulama,Türk Sanat Müziği Teori ve
Uygulama dersleri ile ilgili ödevlendirmeler yaptığını,örnek videolar gönderdiğini dile getirdi.
Osman ÖZDEMİR,Hakan DAĞ,Tülay TÜRKMEN; öğrencilerin evlerinde piyano olmamasından dolayı çalgı dersi
öğretmenleri gibi çalışma yapamadıklarını,ama piyano tarihi,besteciler,piyano, dersinin teori konularını içeren dosyalar

hazırlayıp öğrencilere gruplar dahilinde gönderdiklerini,örnek eser dinletileri için youtube’den belirledikleri eserlerin
linklerini gönderdiklerini dile getirdiler.
Ayrıca diğer dersler ile ilgili (Türk İlam Musikisi,Türk Dünyası Müzikleri…… dersleri ile ilgili çalışma notları
oluşturularak öğrencilere gönderildiği belirtildi.
Karar: Video konferans sistemleri ile bireysel derslerin yapılmaya devam etmesine, gruplar oluşturularak teorik
bilgilerin öğrencilere ulaştırılmasına karar verildi.
4)

Eba kullanımı ile ilgili öğrencilerin bilgilendirildiği,ayrıca örnek solfej çalışmaları yüklenmeye başladığı Serkan
SARUHAN tarafından dile getirildi.
Piyano dersi ile ilgili teorik konuların ve eser örneklerini içeren videoların Eba’ya yükleneceği Hakan DAĞ tarafından dile
getirildi.
Karar:Eba sistemine teorik konular ve örnek eser videoları yüklenmesine karar verildi.

5)

Okul tanıtımına yönelik olarak yapılacak çalışmaların şu durumda sosyal medya üzerinden sürdürülebileceği,okulun
internet sayfasının sürekli güncellenmesi gerektiği görüş birliğine varıldı.
Karar:Okul tanıtım faaliyetlerine sosyal medya aracılığı ile devam edilmesine karar verildi.

6)

Yeni tip Covid-19 virüs tedbirleri kapsamında bakanlığımızın almış olduğu karar gereğince VII.Ulusal Korolar
Şenliği, Geleneksel Yıl Sonu Konseri ve daha birçok etkinliğin gerçekleştirilemeyeceği dile getirildi.

7)

03-06 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan,okulumuzun da paydaş kurum olduğu, XI.Uluslararası Hisarlı
Ahmet Sempozyumu, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Sempozyum düzenleme kurulunun almış olduğu kararla Nisan
2021 tarihine ertelenmiştir.

8)

Eğitim öğretim yılı içerisinde verilmiş olan proje ödevlerinin öğrencilere hatırlatılarak,yapmaları gereken
çalışmalarını bilgisayar ortamında yada el yazısı ile hazırlayarak sorumlu oldukları ders öğretmenlerine mail yolu ile
ulaştırmaları konusunda görüş birliğine varıldı.
Karar:Verilen proje ödevlerinin takibi yapılarak mail yolu ile ulaştırılmasının uygun olacağına karar verildi.

9)

Bireysel Ses Eğitimi,Bireysel Çalgı,Piyano derslerinde yapılan komisyon sınavlarının tarihi hakkında görüşmeler
yapılmış olup,yapılan görüşmeler sonucunda Bakanlığımızın uygulayacağı program doğrultusunda tarihlerin
belirlenmesinin daha uygun olacağı görüş birliğine varıldı.
Karar: Sınav tarihlerinin Bakanlığın belirleyeceği program doğrultusunda planlanmasına karar verildi.

10)

Bakanlığımızın alacağı her türlü karar doğrultusunda hafta içi,hafta sonu gözetmeksizin çalışmalar yapılacağı,yeter ki
başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın bu süreçten sağlıklıca ve en az kayıpla çıkmasını tüm öğretmenlerce dile getirildi.

11)

Okulunu,öğrencilerini ve mesai arkadaşlarını özlediğini dile getiren öğretmenler,bu günlerin bir an önce bitmesini
dilediler.
Toplantıda başka söz alan olmadığından zümre başkanı Halim TÜRKMEN ’in iyi dilek ve temennileriyle toplantı
sona ermiştir.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

1) Öğrenci ve veliler ile görüşmelerin devam etmesine ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına karar verildi.
2) Video konferans sistemleri ile bireysel derslerin yapılmaya devam etmesine, gruplar oluşturularak teorik bilgilerin
öğrencilere ulaştırılmasına karar verildi.
3) Eba sistemine teorik konular ve örnek eser videoları yüklenmesine karar verildi.
4) Okul tanıtım faaliyetlerine sosyal medya aracılığı ile devam edilmesine karar verildi.
5) Verilen proje ödevlerinin takibi yapılarak mail yolu ile ulaştırılmasının uygun olacağına karar verildi.
6) Sınav tarihlerinin Bakanlığın belirleyeceği program doğrultusunda planlanmasına karar verildi.

Hakan DAĞ
Müzik Öğretmeni

Tülay TÜRKMEN
Müzik Öğretmeni

Serkan SARUHAN
Müzik Öğretmeni

Erhan BOZKURT
Müzik Öğretmeni

İsmail Kerim AĞRALI
Müzik Öğretmeni

Osman ÖZDEMİR
Müzik Öğretmeni

Rasim Oğuzhan KAVUKÇU
Müzik Öğretmeni

Halim TÜRKMEN
Zümre Başkanı

Mustafa DEMİR
Okul Müdürü

