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Güzel Sanatlar Fakültesi Birim Kalite Komisyonu, Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde 

Akreditasyon konusunu görüşmek üzere 07.03.2018’de tarihinde toplanmıştır. Komisyon 

Başkanı Zerrin KARTAL konu hakkında detaylı bilgi verdikten sonra, tüm komisyon 

üyelerinden konuyla alakalı görüş almıştır. Fakültemizin tüm bölümlerini temsil eden 

Komisyon üyeleri GSF’lerde yapılması planlanan Akreditasyon çalışmalarını 

destekleyeceklerini belirtmişler ve konuyla alakalı olarak yapılacak ön çalışmalarda işbirliği 

yapılabilecek kendi alanları ile ilgili dernek ve kuruluşların isimlerini vermişlerdir. Buna 

göre;  

Grafik tasarım Bölümü Komisyon Üyesi Öğr. Gör. Zerrin KARTAL, İstanbul’da 

bulunan GMK (Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) Sekreteri ile konu ile alakalı olarak 

görüştüğünü belirtmiş, adı geçen kuruluşun yapılmak istenen çalışma hakkında bilgi istediğini 

ve yazılı olarak kendilerine başvurmamız gerektiğini söylediklerini ifade etmiştir. Görüşülen 

kişinin kendilerine daha önce de bu yönde bir başvuru yapıldığını, ancak görüşmelerin bir 

sonuca ulaşmadığı bilgisinin verildiğini söyleyen KARTAL, gerek Türkiye’de gerekse 

uluslararası platformlarda Grafik Tasarım alanında en eski ve köklü bir kuruluş olan 

GMK’nın konuya olumlu yaklaştığını sözlerine eklemiştir. 

Müzik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yüksel PİRGON Müzik Bölümü’nün belirli 

standartlarının bulunduğunu, bu nedenle öncelikle bölüm alt yapı çalışmalarının yapılması 

gerektiğini, öncelikle fiziksel koşulların yeterliliğinin sağlanmasının gerekliliği üzerinde 

durmuştur. Konuya olumlu yaklaştıklarını dile getiren PİRGON,  sürecin işleyişinde 

çalışmalara destek vereceklerini belirtmiş ve şu dernekler ve kurum ve kuruluşlarla 

görüşmeler yapabileceklerini ifade etmiştir: 

MÜYAP  ( Müzik Yapımcıları Derneği) Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları 

Meslek Birliği, fonogram yapımcılarının bir araya gelerek oluşturduğu, 5846 sayılı 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesi gereğince kurulmuş olan bir meslek 

birliğidir. 

MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği)  ilgili mevzuat uyarınca 

11.08.1986 tarihinde kuruluş başvurusunda bulunmakla tüzel kişilik kazanmış olup, 

08.12.1986 tarihinden bu yana faaliyetini sürdürmektedir. 

 



MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. 

Derneğin amacı: Üyelerinin meslekî, sanatsal, kültürel, ekonomik haklarını korumak, 

geliştirmek ve bu alanlarda dayanışmasını sağlamak; müzik eğitiminin gelişmesine, 

Atatürk’ün öngördüğü müzik devriminin tamamlanmasına ve ileri götürülmesine 

katkıda bulunmaktır. 

 

MÜZTED (Müzik Terapi Derneği) Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Gerekli 

görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açılabilir.  Dernekler kanunu ve ilgili 

mevzuatlar çerçevesinde ve genel kurul kararıyla yurtdışı ve yurtiçi şubeler, 

temsilcilikler açılabilecektir. 

 

AÇMD (ANKARA ÇOKSESLİ MÜZİK DERNEĞİ) Bakanlar Kurulu’nun 

31.03.1978 Tarih ve 7/15334 sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler 

statüsüne tabi olmuştur. 

 

SCA Müzik Vakfı (Sevda-Cenap AND Türkiye'nin en önemli müzik vakıflarından 

biridir.  

 

ÇAĞSAV (Çağdaş Sanatlar Vakfı) Kurucular Kurulu’nda iş adamlarının, ilgili 

üniversite öğretim üyelerinin yanı sıra Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, And Tts, 

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, Ankara Enstitüsü Vakfı, Ankaralılar 

Vakfı, Ankara Exlibris Derneği, Kurtuluş Yayınları, Vakıfbank, Şekerbank gibi 

kuruluşların tüzel kişilik olarak veya yöneticileriyle temsil edilmemektedir. 

  

           Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgün CAN konuyu 

desteklediğini, ancak bunun için öncelikle alt yapı çalışmalarımızın yeterliliğinin sağlanması 

gerektiğini söyleyerek,  Tekstil Tasarımcıları Derneği,  Tekstil Mühendisler Odası ve Moda 

tasarımcıları Dayanışma Derneği adlı kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişinde 

bulunabileceğini ifade etmiştir. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Temsilcisi Öğr. Gör. Dr. Ayşe TANRIVER 

CELASİN ise konu ile ilgili bazı derneklerle görüştüğünü ve bu derneklerin uygulama 

aşamasında bir standartlarının bulunduğunu ancak henüz sistematik bir yapıda olmadıklarını 

ifade etmiştir. Konu hakkında olumlu görüş bildirdiklerini ifade etmiştir. GTES Bölüm 

Başkanı Doç. Dr. Rengin OYMAN’a da akreditasyon konusunda işbirliği yapılabilecek 

kurum ve kuruluşlar hakkında görüşleri sorulmuş olup, Tekstil Tasarımcıları Derneği, El 

Sanatları Derneği, Geleneksel Sanatlar Derneği, Gelenksel Türk El Sanatları ve Musikisini 

Geliştirme ve Yaşatma Derneği, Klasik Türk Sanatları Vakfı ve GESAM ile bazı çalışmalarda 

işbirliği yaptıklarını ve bu yönde de işbirliği yapabilecekleri yönünde görüş alınmıştır.  

Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Olcay ATASEVEN ise ulusal ve uluslararası 

sanatçılardan oluşan kuruluşlar ya da derneklerle iletişime geçebileceğini ve danışabileceğini 

belirtmiştir.  



            27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahnelenecek oyun provaları nedeniyle toplantıya 

katılamayan Sahne Sanatları Bölümü Komisyon Üyesi Öğr. Gör. Bülent ÖZBİRGÜL adına 

Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nil ÜNLÜ AYCIL toplantı esnasında 

telefonla arayarak görüşlerini paylaşmış, akreditasyonu önemsediklerini ve konuya olumlu 

baktıklarını dile getirmiş ve Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Eleştirmenleri Derneği, Oyun Yazarları 

ve Çevirmenleri Derneği ve TOBAV (Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma 

Vakfı ) ile iletişime geçerek işbirliği yapabileceklerini belirtmiştir. 

Toplantıya sağlık sorunları nedeniyle katılamayan ancak yine telefonla arayarak görüş 

bildiren Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nevin GÜVEN akreditasyon çalışmalarını 

önemsediğini ve doğru bulduğunu bildirerek, UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) ve 

SEDAR (Sanat Eğitimcileri Derneği)’dan yardım talep edebileceğini ve alanında isim yapmış 

bazı hocalarla iletişime geçebileceğini ve destek alabileceğini belirtmiştir. Bizim akreditasyon 

konusunu onlara anlatabileceğimiz bir belge hazırlamamız gerektiğini ve böyle bir yazı 

hazırlanırsa birçok isimle yüz yüze görüşebileceğini, bazılarına mail atabileceğini ifade 

etmiştir. Hatta SEDER Başkanı Ayşe Çakır İlhan’ı tanıdığını, adı geçen kişinim aynı zamanda 

Üniversitede Öğretim Üyesi olduğunu söyleyerek, konuya olumlu yaklaşacağına inandığını 

belirtmiş ve onun da bu konuda yapılabilecek çalışmalarda destek verebileceğini 

düşündüğünü dile getirmiştir.  

Toplantı sonucunda bölümler bazında işbirliği yapılabilecek dernek, kurum ve 

kuruluşlara gönderilmek üzere bir yazı hazırlanmasına ve konu ile ilgili olarak yazışmalara ve 

görüşmelere ivedilikle başlanmasına karar verilmiştir.   

Toplantıya katılan üyeler 

Doç. Olcay ATASEVEN 

Dr. Öğr. Üyesi Özgün CAN 

Öğr. Gör. Dr. Ayşe TANRIVER CELASİN 

Öğr. Gör. Dr. Yıldız MUTLU YILDIZ 

Öğr. Gör. Zerrin KARTAL 

 


