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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

 

Değerli Öğrenci Adaylarımız, 

Fakültemiz 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun gereği ve Y.Ö.K. Yürütme 

Kurulu’nun 14.02.1994 ve 25.02.1994 tarihli kararları gereğince açılmış, 1994-1995 Eğitim-

Öğretim yılında Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve Resim Bölümlerine Özel 

Yetenek Sınavı ile öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Sonraki yıllarda Sahne Sanatları, 

Seramik ve Cam, Müzik, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleri de açılarak eğitim-öğretime 

devam etmiştir. 2006 yılı Eylül ayında Üniversitemizin Doğu Yerleşkesine taşınarak Ertokuş 

Bey Derslikleri Binası içinde eğitim-öğretimini sürdüren fakültemiz; eğitim kadrosu, öğrenci 

başına düşen öğretim elemanı sayısı, çağdaş öğretim programı ve fiziksel imkânları ile 

ülkemizin önemli güzel sanatlar fakültelerindendir. 

Güzel sanatların çeşitli alanlarında uluslararası standartlarda, özgün sanat eserleri ve 

bilgi üretebilen sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek, güzel sanatlar ve tasarımın hayatın içinde 

daha çok yer alması için projeler üretmek, ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim, özel sektör 

ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek, öğrencilerimizin ve akademik 

kadromuzun ulusal ve uluslararası platformlardaki etkinliklerini güçlendirmek, çağın 

gerektirdiği bilgiyi, beceri ve yetenekleri ile birleştirebilecek evrensel ve etik değerleri 

özümsemiş bireyler yetiştirmek misyonumuzdur. 

Sanatın insanlığa kazandırdıklarından yola çıkarak eser ortaya koyarken konunun 

felsefesine de hâkim olan; tasarım ve özgünlük gücüne sahip bireyler yetiştirmek 

amaçlanmaktadır. Eğitim- öğretim ve kültür ortamı ile tercih edilen, bilgisini yeteneğiyle 

bütünleştiren sanatçı ve tasarımcılar yetiştiren, mezunlarıyla saygınlık kazanmış, tercih edilen 

bir fakülte olmak hedefimizdir. 

Fakültemizin Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Müzik, Resim, Sahne 

Sanatları, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri; 

—> Nitelikli Öğretim Elemanı kadrosu 

—> Donanımlı derslik, atölye ve laboratuvarlar 

—> Uygulamalı eğitim 



__> Çift Ana Dal ve Yan Dal programları 

__> Disiplinler arası çalışmalar 

—> Bölümler arası ve Fakülteler arası seçmeli ders imkânları 

—> Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi etkin değişim programları 

—>Sergi, Gezi, Teknik gezi, Atölye çalışmaları vb. etkinlikler 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Önemli Not: SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel 

Yetenek Sınavı; Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Müzik, Resim, Seramik ve Cam, 

Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri için iki aşamalı, Sahne Sanatları bölümleri için üç 

aşamalı yapılacaktır. Birinci aşamada başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavına 

katılamayacaklardır. Sınav tarihleri Sınav Kılavuzunda belirtilmiştir. 


