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BAŞLIK 

Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  2022 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanmasına ilişkin çalışmalar 

2.  Güzel Sanatlar Fakültesine özgü Kalite ve Ar-Ge politikalarının oluşturulmasına yönelik 

çalışmalar 

 

KAPSAM 

1. Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu Dekanımız Prof. Dr. Mehmet ÖZKARTAL 

başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda, “Birim Öz Değerlendirme Raporu” nun 

hazırlanmasına ilişkin Bölümlerden talep edilen veriler incelenmiş, eksikler 

belirlenmiştir. Bu kapsamda önceki toplantıda yapılan görev dağılımı çerçevesinde 

yapılan çalışmalar incelenmiş ve raporlar üzerinden değerlendirme yapılarak eksik 

kısımların tamamlanması görüşülmüştür. Sonraki toplantıya kadar rapora son halinin 

verilmesi kararı alınmıştır.  

2. Üniversitemiz stratejik planı çerçevesinde Fakültemize özgü bir “Kalite Politikası” 

ve “Ar-Ge Politikası” belirlenmesi çalışmaları kapsamında oluşturulan taslaklar 

tartışılmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan taslak politikaların detaylarına aşağıda yer 

verilmiştir. 

 

            Güzel Sanatlar Fakültesi 

Birim Kalite Politikası 

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanatlar alanında çağdaş, 

sanatsal yaratıcı beceriye sahip, özgür bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef 

doğrultusunda; 

- Sosyal ve kültürel anlamda şehrin, bölgenin, ülkenin gelişmesi açısından 

yönlendirici etki yapan bireyler yetiştirmeyi,  

- Bölgenin sanatsal değerlerini öne çıkararak, tematik bir fakülte anlayışı ile 

geleceğin sanatçılarını/tasarımcılarını yetiştirmeyi,  

- Toplumun her kesim ve yaş gurubuna hitap eden, eğitici, sosyal, kültürel ve 

sanatsal faaliyetler ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı, 
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- Sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmeyi, 

- Çevresine duyarlı, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirerek sanata ve sanatçıya 

değer katmayı,  

- Öğrenme ve araştırma odaklı, çok yönlü, teknolojik, yenilikçi, dinamik ve çağdaş 

bir eğitim sistemi sunarak, eğitimde öğrenci ve akademisyenlerin yaşam boyu 

öğrenmesini desteklemeyi, 

- Araştırma-geliştirme altyapısı ile bilime ve sanata katkı sağlayacak teknolojik 

yatırımları gerçekleştirmeyi, 

- Ulusal ve uluslararası projelerin niteliğini ve niceliğini arttırmayı, 

- Tüm paydaşlarını süreçlerine dâhil ederek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, 

toplumsal katkı ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, 

- Öğrencilere mezun olduktan sonra da danışmanlık yapmayı ve söz hakkı vermeyi, 

- Toplumla paylaşmayı esas alarak yerel kültürel miras ve bölgesel hafızayı kayıt 

altına almayı, 

- Dezavantajlı gruplara yönelik sanatsal etkinlikler düzenlemeyi, 

 

Kalite Politikası olarak benimsemiştir. 

 

            Güzel Sanatlar Fakültesi 

Ar-Ge Politikası 

Fakültemiz, Bilim ve sanatta bir ‘değer’ oluşturmayı hedeflerken, araştırma odaklı 

kurumsal kültürü tüm paydaşların ortak katılımı ile geliştirmeyi ve bölgemizin 

toplumsal gelişimine katkı sunmayı, tercih edilen, örnek alınan ve güncel sanat 

ortamına entegre olabilmiş aranır bir fakülte olmayı öncelikleri arasına koymuştur.  

Bu bağlamda fakültemiz, eğitimde araştırmayı ve sorgulamayı merkeze alarak 

öğrencinin ihtiyaçlarına odaklanırken, konumu gereği yerel olandan esinlenerek 

bilimi, teknolojiyi, estetiği ve sanatı topluma kazandırmayı ve öğrencileri üzerinden 

bir ‘değer’ üretmeyi hedefleyen bir araştırma-geliştirme politikası 

benimsemektedir.  

Ar-Ge Hedefleri 
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SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi toplumsal gelişimi destekleyen temel ve uygulamalı 

alanlarda bağımsız ve yenilikçi araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Aynı 

zamanda alanında özgün ve yetkin sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. 

Toplumun sanatla bağını güçlendirmeye katkıda bulunmak ve yaygınlaşmasını 

sağlamak amacıyla sanatta ve tasarımda sürekli gelişime açık bir eğitim programı 

benimsemektedir. Bu doğrultuda Eğı̇tı̇m-Öğretı̇m Faaliyetlerin verimliliği ve 

kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.  

Öğrencilerin kendi yaratıcı güçlerini ortaya koyma cesaretlerini kazanmaları; 

görsel ve zihinsel yeteneklerin, araştırma-üretme ve çağdaş modern bir anlayışla 

belli bir estetik duyarlılığı kazanmış bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. 

Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan, sosyal 

sorumluluk girişimleriyle, uluslararası işbirlikleriyle, eğitim- öğretim ortamı ile 

tercih edilen, bilgi ve yeteneği bütünleştirebilen sanatçı ve tasarımcılar 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezunlarıyla saygınlık kazanmış, ulusal ve 

uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olma yolunda ilerlemektedir. 

Bu süreçte üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması konusu önem arz etmektedir. 

Bu nedenle üniversite-sanayi işbirliği içinde topluma katkı sağlayacak çalışmalar 

yapmak ve çalışmaların girişimcilik fikirlerine dönüşebileceği bir ortam 

hazırlayarak ilgili alanlarda ilerlemek hedeflemektedir. 

 

Ar-Ge Stratejisi 

• Araştırma-geliştirme çalışmalarında bölgesel, ulusal ve uluslararası 

gereksinimleri ve öncelikleri dikkate almak.  

• Araştırma-geliştirme çalışmalarında iç-dış paydaşlarla (uluslararası, ulusal, 

kamu kurumları vb.) işbirliklerini güçlendirerek araştırmalara katılımını 

artırmak. 

• Araştırmaların sürdürülebilirliğini sağlamak. 

 

Bir sonraki toplantı tarihi 18 Ocak 2023 Çarşamba saat:14.00 olarak belirlenmiştir.  

 

 

 



 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ  

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No KGS-2022/5 

Toplantı Tarihi 28.12.2022 

Toplantı Yeri 
GSF Dekanlık 

Toplantı Salonu 

 Katılımcı Sayısı 9 

 

 

 

 

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI 

 

 

 


