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Güzel Sanatlar Fakültesi Birim Kalite Komisyonu tarafından 10.10.2018 saat 10.30’da 

gerçekleştirilen toplantıda;Fakültemizin SWOT  (GZFT) Analizinde yer alan “Güçlü” ve 

“Zayıf” Yönlerimiz başlıkları altında yer alan maddeler gözden geçirilmiştir.Bu bağlamda, 

“Zayıf Yönlerimiz” başlığı yeniden ele alınmıştır. Bu başlıkta, öncelikle Fakültemize öğrenci 

alımı için her eğitim-öğretim dönemi öncesinde yapılan Özel Yetenek Sınavı başvurularına 

müracaat eden aday öğrenci sayısında yaşanan düşmenin nedenleri üzerinde durulmuştur.  

GTS Bölümü Temsilcisi Ayşe CELASIN, ilimize yakın olan bazı Güzel Sanatlar 

Fakültelerinde Özel Yetenek Sınavlarının aynı tarihlerde yapıldığını ve bu durumun öğrenci 

tercihini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu söylemiştir. Buna 

bağlı olarak, bölgedebirbirine yakın konumda bulunan GSF Dekanlarının konuyla ilgili olarak 

diyalog kurabilecekleri ve sınav tarihlerini buna göre düzenleyebilecekleri konusunda öneri 

sunmuştur. Buna ilaveten, Fakültemizin tüm bölümlerinde, “Aday Öğrenci Başvuru 

Puanları”nın düşürülmesi gerektiğini ve Fakültemizde önceki yıllarda uygulanan “çoktan 

bölüm seçmeli” sınav sisteminin yeniden düzenlenerek uygulamaya geçirilmesini önermiştir.  

Sahne Sanatları Bölüm Temsilcisi Bülent ÖZBİRGÜL, Dikey Geçiş Sınavı ile bazı 

Üniversitelerin Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan  “Animatörlük” bölümlerinden 

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sahne Sanatları “Oyunculuk” Bölümüne öğrenci geçişi 

olduğunu ve gelen öğrencilerin oyunculuk performansı gerektiren zorunlu uygulamalarda 

zorlandıklarını söyleyerek, Animatörlük Bölümünün turizm ve eğlence sektörü ile bağlantılı 

olduğunu,oyunculuk eğitiminse bedensel olarak farklı donanımlar gerektirdiğini dile 

getirmiştir.Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Temsilcisi Deniz ÇELİKER, “Özel Yetenek 

Sınavları”na girecek olanaday öğrencilerden, seçecekleri sanat dalına göre sanatına engel 

teşkil eden bir durumu olup olmadığının anlaşılmasına yönelik olarak sağlık raporu istenmesi 

gerektiğini söylemiştir.Seramik ve Cam Bölümü temsilcisi Özdemir ESGİN ise mahkûmların 

eğitim aldıkları bölümlerde, diğer öğrencilerle adaptasyon sorunu yaşadıklarını bunun önüne 

geçilebilmesi için Rehberlik ve Rehabilitasyon konusunda uzman kişilerden destek alınması 

gerektiğini dile getirmiştir.  



Toplantı sonucunda üyelerden gelen önerilerden bazılarının, her yıl toplanan ÜAK 

GSF Dekanlar toplantısında gündeme getirilmesi,bazılarının ise YÖK’e yazılı olarak 

iletilmesi gerektiği sonucunda uzlaşmaya varılmıştır.  10.10.2018 
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