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Güzel Sanatlar Fakültesi Stratejik Planının oluşturulması amacıyla 22.01.2018 ve 

23.01.2018 tarihlerinde Birim Kalite Komisyonu toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 

gündem maddesi olarak “Kurumsallaşma”, “Yenilikçilik”, “Hareketlilik, İşbirliği ve 

Tanınırlık” ve “Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik” eksenlerine ilişkin bölüm temsilcilerinin 

önerileri ele alınmıştır.  

Toplantının ilk gününde “Kurumsallaşma” ve “Yenilikçilik” eksenlerine ait çalışmalar 

tartışıldı. “Fiziksel alt yapının güçlendirilmesi” başlığının “Kurumsallaşma” eksenine 

alınması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra eksenlerde bulunan her bir madde tek tek ele alındı, 

tartışıldı ve tekrar edilen ya da benzeyen maddeler tespit edilip, düzenlenerek gerekli görülen 

sadeleştirilmeler yapıldı.  

Toplantının ikinci gününde ise öncelikle Komisyon Başkanı Uzm. Zerrin KARTAL 

tarafından bir önceki toplantıda görüşülen eksenlerin Üniversitemiz Stratejik Planı ile 

karşılaştırılması yapılarak kontrolü sağlandı. Daha sonra “Hareketlilik, İşbirliği ve Tanınırlık” 

ve “Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik” eksenlerine ilişkin görüşler paylaşıldı. Bu 

doğrultuda maddeler üzerinde ekleme, değiştirme ve düzenlemeler yapıldı. Sonuç olarak 

Güzel Sanatlar Fakültesi Stratejik Planının oluşturulması aşamasının bir basamağı olan eksen 

içeriklerinin belirlenmesi aşaması tamamlandı. Komisyon Başkanı Uzm. Zerrin KARTAL bu 

sürecin devamı olan aşamalar hakkında Komisyon Üyelerini genel hatları ile bilgilendirdi.   

Toplantı sonucunda, Komisyon Başkanı Uzm. Zerrin Kartal’ın tüm eksenler üzerinde 

yapılan çalışmaları şekilsel ve sistematik açıdan düzenleyerek öncelikle Güzel Sanatlar 

Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT’a sunması, daha sonra 

Komisyon Üyelerine mail olarak ulaştırması kararı alındı. Ayrıca sonraki süreç için her bölüm 

tarafından önceden hazırlanmış olan Açık Analiz formlarında yer alan bilgilerin bir bütün 

olarak tablolaştırılması ve daha sonra yeni stratejik plana uygun bir formata aktarılması kararı 

alındı.  Ek olarak, İç&Dış paydaşların belirlenmesi için tüm bölümlere form gönderilerek bu 

paydaşların belirlenmesinin sağlanması; stratejik planda yer alan iş tanımı-iş akışı tablolarının 

Üniversitemiz ilgili biriminden talep edilmesi kararları alındı.  



Bir sonraki toplantının gündem maddesi olarak Fakültemiz bölümlerinin Açık Analiz 

formlarının birleştirilerek GSF Açık Analiz formunun oluşturulması için toplanılmasına ve 

toplantı tarihinin Komisyon Başkanınca üyelere duyurulmasına karar verildi.  
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