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Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Komisyonu, 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılında Sayın Dekanımız Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT tarafından yeniden 

oluşturulan Komisyon Üyeleri ile 03.10.2018 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Toplantıda 

öncelikle GSF Birim Kalite Komisyonuna ilk kez katılan, Tekstil ve Moda Tasarımı 

Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Deniz ÇELİKER, Müzik Bölümü Temsilcisi Öğr. Gör. Melih 

GÜNAYDIN ve Resim Bölümü temsilcisi Arş. Görevlisi Mavi ÇAKMAKÇI’ya,Komisyon 

Başkanı Öğr. Gör. Zerrin KARTAL tarafından 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılında 

oluşturulan Birim Kalite Komisyonu tarafından hazırlanmaya başlanan 2020- 2025 GSF 

Stratejik Planı hakkındabilgiler verilmiş ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için yol 

haritası belirlenmiştir.  

Toplantıda öncelikleFakültemizin SWOT  (GZFT) Analizinde yer alan başlıklar 

gözden geçirilmiş yeyeni fikirler üretilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, “Güçlü Yönlerimiz” 

başlığında mutabık kalındıktan sonra, “Zayıf Yönlerimiz” tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 

başlıkta, tüm Komisyon Üyelerinin üzerinde durduğu en önemli konu,Fakültemizde her yıl 

düzenlenen “Özel Yetenek Sınavları”nda yaşanan sorunlar ve Fakültemiz bünyesinde yer alan 

Bölümlereher yıl giderek azalan öğrenci başvuru sayısı olmuştur.Bunun nedenle,Özel 

Yetenek Sınavı sonucunda öğrencilerin Fakülteye yerleştirilmesine esas olan puan 

yüzdeliklerininyeniden gözden geçirilmesi için ÖSYM Başkanlığına Dilekçe ile başvurulması 

gerektiği ve konu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği dile getirilmiştir. Ayrıca “Dikey” 

ve “Yatay”Geçiş ileFakültemize gelen Öğrenci Kontenjan Sayılarının Fakültedeki Bölümler 

tarafından her eğitim- öğretim yılı öncesinde belirlenen “Öğrenci Kontenjan” sayılarını 

geçmemesi gerektiği ve ayrıca bu yolla Fakültemize gelen öğrencilerin ilgili Bölümler 

tarafından yeniden Özel Yetenek Sınavına alınarak, bunların arasında “Başarılı” olan 

öğrencilerin Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanması gerektiği ve bu konunun da ÖSYM 

Başkanlığına ivedilikle iletilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Ardından, Fakültemiz bünyesinde görev yapan Akademik Personelin Dil Yeterliliği 

konusu gündeme alınmış ve Erasmus ve Mevlana Programları ile Fakültemizde öğrenim 

gören ya da görecek olan öğrencilerle daha rahat iletişim kurulabilmesi için,  Üniversitemizin 



“Yabancı Diller Yüksek Okulu” ile irtibat kurulması ve isteyen Akademik Personele 

“İngilizce Okuma, Yazma ve Konuşma” kursu verilebilmesi için talepte bulunmak gerektiği 

konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Resim Bölümü Temsilcisi Mavi Çakmakçı, bu sene içinde 

bu konu ile ilgili Yabancı Diller Yüksek Okulu Akademik Personelleri ile iletişime geçtiğini 

veFakülteden istek yazısı gönderilir ise bu talebi değerlendirebileceklerininkendisine 

söylendiğini belirtmiştir. 

Toplantıda Fakültemizin Zayıf Yönlerinin giderilebilmesi için Lisans ve Lisansüstü 

Eğitim Yeterliğinin de artırılması gerektiği konusu dile getirilmiştir.Bunun için Fakültemiz 

Bünyesinde yer alan bazı bölümlerde Akademik Personel sayısının bir an evvel artırılması 

gerektiği ve mevcut atölye ve laboratuvar sayılarının ivedilikle artırılması ve teknik-teçhizat 

açısından iyileştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır. 

Özellikle tüm bölümler için derslik olarak kullanılan, “Ortak Atölye” ve “Derslik 1, 2, 

3” vb. gibi adlandırılan sınıfların sayıca oldukça az olduğu ve donanımlarının yetersiz olduğu 

konusunda görüş birliğine varılmıştır.  Fakültemizin içinde yer alan ve daha önce derslik 

olarak kullanılan sınıfların ve atölyelerin son yıllarda Rektörlük tarafından işletmelere 

kiralanması sonucu, var olan atölye sayımız oldukça düşmüştür.  Bu durum tüm bölümler için 

Ders Programı oluştururken sorun haline gelmektedir. Ayrıca bu işletmelerin mevcut fiziki 

şartları da zorladığı düşünülmektedir.İşletmelerin havalandırma sisteminin okulun derslik ve 

hoca odalarının yakınında olması bunun en büyük nedenidir. Ses yalıtımının yetersizliği 

ayrıca önemli bir sorun olarak görülmektedir. 

Toplantıda Güzel Sanatlar Enstitüsünde “Yüksek Lisans” ve “Sanat ve Tasarım” 

bölümlerinin var olması Güçlü Yönlerimiz içinde gösterilmiş olmasına rağmen, Bu 

bölümlerde eğitim alan öğrencilerin ve Araştırma Görevlilerinin yalnızca Fakülte kadrosunda 

bulunan Öğretim Üyelerinden değil, farklı şehirlerde farklı Öğretim Üyelerinden yerinde 

eğitim ve Danışmanlık ve ders alabilmelerinin önünün açılması gerektiği dile getirilmiştir. Bu 

uygulama ile Fakülte Bünyesinde bulunan Öğretim Üyelerinin ders yükünün de azalacağı 

düşünülmektedir. 

Yapılan toplantı sonucunda değerlendirilen konuların Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT’a sunulması; 10. 10. 2018 saat 10.30’da 

gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki toplantıda Stratejik Plan ön çalışmasının metni 

üzerinde Temel Değerler ve İlkeler ile GZFT başlığındaki her  bir  konuya öneriler 

getirilmesi planlanmıştır. 
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