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BİRİM KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU- 3 

Güzel Sanatlar Fakültesi Stratejik Planının oluşturulması amacıyla 04.07.2017 

tarihinde Birim Kalite Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Fakültemiz 

bünyesinde bulunan bölümler tarafından geçmişten günümüze yapılmakta olan ve 

gelenekselleşen sanatsal faaliyetler ve bölümlerin Durum Analiz formlarının 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda; 

 Grafik Tasarım Bölümü’nün geleneksel olarak sürdürdüğü bir etkinliğin bulunmadığı 

ancak önümüzdeki süreçte karikatür ve afiş tasarım yarışmalarının periyodik olarak 

düzenlenmesinin planlandığı belirtilmiştir.  

Müzik Bölümü’nün ikincisi yapılan “Yıl Sonu Öğrenci Konserleri” düzenlediği ve bu 

etkinlikleri sürdürmeyi planladığı belirtilmiştir. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün 2. kez yapılan, “Uluslararası Jürili 19 Mayıs 

Karma Sergisi”, 1. kez yapılan, “Öğrenci İşleri Sergisi”, 4. kez yapılan “8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü Karma Sergisi”, 2. kez yapılan “Kutlu Doğum Haftası Öğrenci İşleri Sergisi”, 

9. kez yapılan “Anneler Günü Renklerin Sudaki Dansı Öğrenci İşleri Ebru Sergisi ve 

Workshop”, 3. kez yapılan “Üniversitelerarasıı Gül Ebru Yarışması” etkinliklerini düzenlediği 

belirtilmiştir.  

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nün her dönem sonunda gerçekleştirdiği ve 

öğrencilere katılım sertifikası da verildiği, “ Karma Öğrenci Sergileri” ve bu yıl 10. defa 

yapılan  “Mezuniyet Defilesi” etkinliklerinin yapıldığı belirtilmiştir.  

Toplantıda bölümlere ait etkinliklerin belirlenmesi ile Fakültemiz bünyesinde tüm 

bölümlerin katılımı ile gelenekselleşen etkinliklerinin oluşturulması bağlamında 

değerlendirmeler yapılmıştır.  Buna göre geçtiğimiz dönem ilk defa gerçekleştirilen “1. Genç 

Sanat” etkinliğinin sürdürülmesi; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün gerçekleştirdiği “8 

Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi” etkinliğinin tüm Fakültenin katılımı ile 

gerçekleştirilecek bir yapıya dönüşmesinin tartışılması; tüm bölüm öğrencileri arasından bir 

değerlendirmeye tabi tutularak oluşturulacak “Mezuniyet Sergisi”nin organize edilmesi ve bu 

serginin “Süleyman Demirel Demokrasi Müzesin”nde gerçekleştirilmesinin tartışılması 



kararlaştırılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde bulunan “kilise”lerin etkinlik mekânı 

olarak kullanılabilirliğinin tespit edilmesi ve konunun tartışılması kararlaştırılmıştır. 

Geleneksel olarak yapılan etkinliklere ilişkin Resim Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve 

Seramik Bölümü’nün etkinlikleri bölüm temsilcilerinin toplantıda bulunmamaları nedeniyle 

toplantıda görüşülmemiştir.  

 Toplantının bir diğer gündem maddesi olan bölümlere ait Durum Analiz formlarının 

incelenmesidir. Bu noktada, tüm bölümlerin Komisyon Başkanı Uzm. Zerrin KARTAL’a 

ulaştırdığı formlar komisyon tarafından tek tek ele alınmıştır. Buna göre tüm bölümlerin özel 

taleplerinin yanı sıra ortak taleplerinin de olduğu belirlenmiştir. Bu ortak taleplere genel 

olarak bakıldığında; öğretim üyesi- öğretim elemanı ihtiyacı, atölye ihtiyacı, donanım-yazılım 

ihtiyacı ve teknik eleman ihtiyacının öne çıktığı belirlenmiştir. 

Yapılan toplantı sonucunda incelenen etkinlik ve Durum Analizi formlarının Güzel 

Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT’a sunulması; bir 

sonraki toplantıda “Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik” eksenine ilişkin tüm bölümlerin 

önerilerinin tartışılıp bu eksenin netleştirilmesi ve toplantı tarihinin 07.08.2017 tarihinde 

gerçekleştirilmesi kararları alınmıştır.  
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