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ĠÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU 

 

A. Kurum Hakkında Bilgiler 

 

Bu bölümde, kurumun tarihsel gelişimi, misyonu, vizyonu, değerleri, hedefleri, 

organizasyon yapısı ve iyileştirme alanları hakkında bilgi verilmeli ve aşağıdaki 

hususları içerecek şekilde düzenlenmelidir. 

 

Ġletişim Bilgileri 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı  

Prof. Dr. E. Yıldız DOYRAN 

Telefon: +90 380 542 12 64 

Fax: +90 380 542 12 97 

E-mail: stf@duzce.edu.tr 

Kalite Komisyon Başkanı 

Doç.Dr. Ferhat Kamil Satıcı 

Telefon: +90 537 7286846  +90 380 542 12 64 (2108) 

E-mail: ferhatsatici@gmail.com  

Adres: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 81620, Konuralp, Düzce. 

 

Değerlendirme takımının rapor değerlendirme ve/veya ziyaret sürecinde iletişim 

kuracağı Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyon Başkanının (Rektör ya da ilgili 

Rektör Yardımcısı) iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta, vb.)  verilmelidir. 
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Tarihsel Gelişimi 

Kurumun kısa tarihçesi ve mevcut durumu (toplam öğrenci sayısı, akademik ve 

idari çalışan sayıları, altyapı durumu vb. özet bilgiler) hakkında kısa bir 

bilgiverilmelidir:  

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. 

maddesine göre 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz Sanat ve Tasarım 

Fakültesi'nin adının Bakanlar Kurulu Kararı 26 Ağustos 2014 tarih ve 29100 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanarak  "Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi" olarak 

değiştirilmesi uygun bulunmuştur.  

Amacımız, Düzce Üniversitesi misyonu ve vizyonu bağlamında; ülke ve dünya 

kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak evrensel düşünce ve değerlere sahip;  özgün 

düşünen, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, 

etik değerlere  bağlı, adalet duygusu gelişkin, toplum ve bilim dünyasına saygılı, 

yenilikçi ve özgürlükçü, çoksesli, araştıran ve sorgulayan sanatçı ve tasarımcılar 

yetiştirmektir.  

Hedefimiz, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana ilerlemenin temelini 

oluşturan sanat ve tasarım konusunda, eğitim ve öğretim kalitesini, günümüz sanat 

değerleri ve teknolojisi göz önünde bulundurarak artırmak, ulusal ve uluslararası 

düzeyde tercih edilen bir kuruluş olmak, fakültemizi kültürel ve sanatsal alanda bir 

çekim merkezi haline getirmektir. 

Fakültemiz bünyesinde Resim, Heykel, Müzik, Mimarlık, İç Mimarlık, Tiyatro, 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları ve son olarak açılması uygun 

görülen Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve 

Temel Sanat Bilimleri Bölümü olmak üzere 11 bölüm açılmış bulunmakta olup; 2013-

2014 Akademik yılında eğitim öğretime başlayan Mimarlık Bölümü, toplam 113 öğrenci 

sayısına ulaşmıştır. 2015-2016 akademik yılında bölümümüze kayıt olan  toplam 50 
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öğrencinin 15’i yatay ve dikey geçişlerle bölümümüze geçmiştir. Bölümümüzde toplam 

7 yabancı uyruklu öğrenci vardır. 2015/2016 Güz yarıyılında Müzik Bölümüne 16 

öğrenci alımıyla öğretime devam etmektedir. Resim Bölümünde 1 Profesör, 3 Yardımcı 

Doçent ve ÖYP kadrosunda 3 Araştırma Görevlisi, Müzik Bölümünde 1 Profösör,2 

Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi ve ÖYP kadrosunda 2 

Araştırma Görevlisi, Mimarlık Bölümünde 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma 

Görevlisi ve ÖYP kadrosunda 3 Araştırma Görevlisi, İç Mimarlık Bölümünde ÖYP 

kadrosunda 4 Araştırma Görevlisi, Tiyatro Bölümünde 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim 

Görevlisi ve ÖYP kadrosunda 3 Araştırma Görevlisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bölümünde ÖYP kadrosunda 2 Araştırma Görevlisi , Heykel Bölümünde 1 Doçent  1 

Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ÖYP kadrosunda 3 Araştırma Görevlisi 

bulunmaktadır. Temel Sanat Bölümünde 2 Yardımcı Doçent, Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümünde 1 Yardımcı Doçent, Radyo,Televizyon ve Sinema  Bölümünde henüz 

öğretim elemanı alımı gerçekleşmemiştir. Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer 

verilirken idareye ilişkin diğer bilgiler değerlendirilmiştir. İkinci bölümde idarenin amaç 

ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2015 yılına ait faaliyetlere ilişkin bilgi 

ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Fakültemiz misyonu, vizyonu, amaçları, hedefleri 

üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde 

ortaya konulan öneri ve tedbirler ile rapor sonuçlandırılmıştır. 

. 

 

Tablo-1 

 

Bölüm  Prof.  Doç.  Yrd. Doç. Öğr. Gör.  Arş. Gör. TOPLAM 

Resim  1 1 3  3 (Öyp) 8 

Heykel  1 2 1 3 (Öyp) 7 

Mimarlık 1 2 3  1+ 

3(Öyp) 

10 

İç     4 (Öyp) 4 
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Mimarlık 

Tiyatro   1 1 3(Öyp) 5 

Müzik 1  3 1 1+ 

2 (Öyp) 

8 

Endüstriyel 

Tasarım 

    2 (Öyp) 2 

Görsel 

İletişim 

Tasarımı 

  1   1 

Radyo, 

Televizyon 

ve  Sinema 

    1 (Öyp) 1 

Temel 

Sanat 

Bilimleri 

  2   2 

Geleneksel 

Türk 

Sanatları  

      

Toplam 3 4 15 3 23 48 

 

 

 

 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

“Kurum ne yapmaya çalışıyor?” sorusuna yanıt verebilmek üzere kurumun 

misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri bu kısımda özet olarak sunulmalıdır. 

Amacımız, Düzce Üniversitesi misyonu ve vizyonu bağlamında; ülke ve dünya 

kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak evrensel düşünce ve değerlere sahip;  özgün 
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düşünen, teknolojiye hâkim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinler arası işbirliği kurabilen, 

etik değerlere bağlı, adalet duygusu gelişkin, toplum ve bilim dünyasına saygılı, 

yenilikçi ve özgürlükçü, çoksesli, araştıran ve sorgulayan sanatçı ve tasarımcılar 

yetiştirmektir.  

Hedefimiz, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana ilerlemenin temelini 

oluşturan sanat ve tasarım konusunda, eğitim ve öğretim kalitesini, günümüz sanat 

değerleri ve teknolojisi göz önünde bulundurarak artırmak, ulusal ve uluslararası 

düzeyde tercih edilen bir kuruluş olmak, fakültemizi kültürel ve sanatsal alanda bir 

çekim merkezi haline getirmektir. 

 

Misyon 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir fakülte  olarak; Ulusal 

ve evrensel değerler doğrultusunda, çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayacak 

nitelikte, estetik, teknik, yaratıcı ve özgün düşünceye sahip, teknolojiye hakim, estetik 

bilinci gelişmiş, disiplinler arası işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, adalet duygusu 

gelişkin, toplum ve bilim dünyasına saygılı, yenilikçi ve özgürlükçü, çoksesli, araştıran 

ve sorgulayan sanatçı ve tasarımcıları, ekonomik kalkınmanın kültürel kalkınma ile 

bütünleşmesi gerekliliğiyle eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadrolar olarak 

yetiştirmektir. 

Vizyon 

Yerelden evrensele ulaşan, gelenek ve çağdaşlık kavramlarının dengeli uyumu ile 

hazırlanan eğitim programımız ve alanında yetişmiş öğretim elemanları ile sanat ve 

tasarım eğitimi ve öğretiminde bölgenin önde gelen ve uluslararası düzeyde tercih 

edilebilen bir fakülte olmaktır. 

 

 

Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

Kurumun eğitim-öğretim hizmeti sunan birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, 

Konservatuar, Meslek Yüksekokulu vb.) ve bu birimler altında yer alan programlar 
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(çift anadal, yandal, ortak dereceler, programın türü ve eğitim dili vb.) hakkında 

özet bilgilere bu bölüm altında yer verilmeli, ek bilgi ve veriler ise raporun ekinde 

sunulmalıdır. 

Fakültemizde Mimarlık Bölümü ve Müzik Bölümü hali hazırda eğitim öğretim 

hizmeti sunmaktadır. Resim ve Heykel bölümlerimiz eğitim öğretim faaliyetlerine 

hazırlanmaktadır. Mimarlık Bölümü ve Müzik Lisans Programında çift anadal ve 

yandal programı mevcut değildir.  Eğitim dili Türkçedir. (Ek-2,3) 

 

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

Kurumun Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren 

tüm birimlerin (araştırma merkezleri, laboratuvarlar, proje koordinasyon birimi, 

teknoloji transfer ofisi, fikri mülkiyet kurulu, teknoparklar, ön kuluçka ve kuluçka 

birimleri vb.) etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek üzere gerekli görülen girdi, 

süreç ve çıktılara ilişkin özet bilgilere bu bölüm altında yer verilmeli,  ek bilgi ve 

veriler ise raporun ekinde sunulmalıdır. 

Fakültemizde bir Araştırma Merkezi bulunmamakla birlikte bu niteliklerde 

Sergi Düzenleme Kurulu ve  gibi yapılarda çeşitli eğitim ve Araştırma faaliyetleri 

yapılmaktadır. (Ek-4) 

 

 

Ġyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

Kurum, daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmiş ise en son gerçekleştirilen 

dış değerlendirme sonucunda kurumun geneli ve/veya bağlı birimleri için  

Yükseköğretim  Kalite Kurulu tarafından bildirilen iyileşmeye açık yönler 

kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan önlemler hakkında kısa bir özet bilgi 

verilmelidir. Kurum, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından daha önce 

değerlendirilmemiş ise bu durum belirtilmelidir. 

Fakültemiz dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir.  
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B. Kalite Güvencesi Sistemi 

Kurumun, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi 

politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl 

belirlediğine, uyguladığına, izlediğine ve süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin 

metodolojisini bu kısımda anlatması beklenmektedir. 

Bu amaca yönelik olarak; 

 “Kurum misyon, vizyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?” 

sorusunun cevabını verebilmek üzere, kurumun kalite güvencesi süreçleri, iç 

değerlendirme süreçleri ve eylem planları, 

 Fakültemiz bünyesinde Resim, Heykel, Müzik, Mimarlık, İç Mimarlık, 

Tiyatro, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları ve son olarak açılması 

uygun görülen Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü ve Temel Sanat Bilimleri Bölümü olmak üzere 11 bölüm açılmıştır. Ayrıca 

Müzik ve Mimarlık Bölümlerimizde eğitim öğretim devam ederken Resim ve Heykel 

Bölümleri öğrenci alma çalışmalarına devam etmektedir.  

 

 “Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?” sorusunun 

cevabını verebilmek üzere, kurumun kalite güvencesi süreçleri ve iç 

değerlendirme süreçleri kapsamındaki ölçme ve izleme  sistemi. 

 

Bölüm Kurulları toplanıp karar alma mekanizması oluşturur, akademik dönem 

faaliyetlerini değerlendirir. Akademik Kurul toplanarak akademik faaliyetleri, 

hedeflere ulaşılma düzeylerini, eksiklikleri, avantajları ve fırsatları değerlendirir. 

Ayrıca tüm bu çalışmaların sonunda Fakülte tarafından bir  faaliyet raporu hazırlanır. 

Böylece iç değerlendirmede her öğretim elemanının faaliyet raporu, bölümlerin faaliyet 

raporu ve fakültenin faaliyet raporu oluşturulur. Bu rapor sonucunda fakülte misyon ve 

hedeflerine ne kadar ulaştığı tespit edilir. (Ek-5 Fakülte Faaliyet raporu) 

 



 
 

9 

 

 “Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?” sorusu 

kapsamında ise yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında 

kurumun rekabet avantajını koruyabilmek üzere ne tür iyileştirmeler yaptığı, 

 

Fakültemiz Disiplinlerarası düşünce temeline dayalı, geçirgen ve güncel programlarla 

eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle 

sanat ve tasarımla ilgili teknolojik gelişmelere açık, her türlü yeniliği bünyesine 

kazandırmayı hedefleyen sistemiyle sürekli olarak bilgi ve uygulama sistemlerini 

güncellemektedir. (Bkz. Vizyon ve Misyon) 

 

 Kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu, laboratuvar 

akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO50001 vb.) çalışmaları,  ödül süreçleri (EFQM, …) 

kapsamında kurumda geçmişte gerçekleştirilen ve halen yürütülen 

çalışmalar varsa bu süreçlerin nasıl kurgulandığı ve yönetildiği, 

Fakültemizde bu çalışmalar yeni başlatılmaktadır.  

 Kurumun, dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerini nasıl iyileştirdiği; 

bu iyileştirme faaliyetlerinin etkilerinin kurumun işleyiş ve iş yapış 

yöntemlerine nasılyansıdığı 

anlatılmalıdır. 

Fakültemizde bu çalışmalar yeni başlatılmaktadır.  

Aşağıda listelenen sorular, kurumun kalite güvence sisteminin ne kadar etkin 

şekilde yürütüldüğü ve performansına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesine 

olanak sağlamak üzere yol gösterici olması amacıyla verilmiştir. 

 

 Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini 

nasıl belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir? 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültemizde misyon, vizyon, stratejik hedefler ve 

performans göstergeleri üniversitenin ana hedeflerine uygun bir şekilde dekanlığımız 

tarafından hazırlanmıştır. Performans göstergeleri Fakültemiz bünyesinde 
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gerçekleştirilen Akademik kurul toplantılarında ve komisyonlarda tartışılarak 

izlenmekte ve iyileştirlmektedir.  

 Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli 

iyileştirilmesi için nasıl bir strateji izlemektedir? 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültemizde Kurumsal Performansa bağlı olarak 

akademisyenlerimizin performans değerlendirmesi,  TC. Düzce Üniversitesi Akademik 

Yükseltilme ve Atama Kriterleri tablosuna uygun olarak yapılmaktadır. Bölüm 

kurullarının ve komisyonlar etkin bir şekilde çalıştırılarak fakültemizin birimlerinin 

sürekli iyileştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.  

 

 Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden 

oluşmaktadır? 

Fakültemiz Kalite Takımı, Dekanlığımız tarafından bütün bölümlerimizden 

görevlendirilen öğretim üyelerimizden oluşmaktadır. (Ek-1:Kalite Takımı 

görevlendirmeleri). 

 Kurumun Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve 

işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, 

kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir? 

 

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kalite Komisyonumuz, Fakültemiz Kurum İç 

Değerlendirme Raporu hazırlanması konusunda Kalite Takımında yer alan hocalarımız 

ile 02.06.2016, saat 13.30’ da bir toplantı yapmıştır.  

 

Toplantı sonucunda verilen karar ile Kalite Takımında yer alan hocaların  Kurum İç 

Değerlendirme Raporu’nun tamamını incelemesi, bölümleriyle ve alanlarıyla ilgili 

bilgileri edinerek koordinatöre iletmeleri istenmiştir. Süreç, Kalite Takımı bölüm 

üyelerinin bölüm iç yazışma ve görüşmelerinin ardından kalite takımı başkanlığına 

ilettikleri iç raporlar doğrultusunda süreç işletilmiştir. (Ek-6  Kalite Takımı 

yazışmaları) 

 

 İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların 
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(işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci 

yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl 

sağlanmaktadır? 

 

Bu konuda çalışmalar henüz başlatılmıştır. 

 

C. Eğitim ve Öğretim 

Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. 

Eğitim-öğretim, kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin 

kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve 

ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir 

süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, 

kurumda eğitim-öğretim altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim stratejisinin ve 

hedeflerinin tutarlılığı,   sürecinin ne kadar etkin şekilde yürütüldüğü ve 

performansına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlamak üzere yol 

gösterici olması amacıyla verilmiştir. 

 

Programların Tasarımı ve Onayı 

 Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim 

programının) tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede 

gerçekleşmektedir? 

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde programların eğitim amaçlarının 

belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında Bölüm Kurulu 

toplanarak müfredatı, eğitim-öğretim planlarını, ders planlarını ve şablonlarını 

oluşturur ve onaylar. (Ek-2,3)  

 

Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ) nasıl 

belirlenmektedir? 
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Program yeterlilikleri hazırlanmamıştır.  

 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme 

yapılmakta mıdır? 

 Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir? 

Bölüm Kuruluyla belirlenen program onaylanmaktadır.  

 Kamuoyuna  açık bir şekilde ilan edilmekte midir? 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları Fakültemiz sitesinde yer almaktadır.  

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri 

(AKTS) belirlenmektemidir? 

Oluşturmakta olduğumuz Fakülte Programımızda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne 

dayalı kredi değerleri AKTS formlarımızda mevcuttur. (Ek-2,Ek-3). 

 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında 

gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS 

kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmektemidir? 

Fakültemizde sadece mimarlık bölümünde  Staj vardır. Akts kredisi   iş yükü  Ek-2 de 

belirtilmiştir. 

 

 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik 

edilmektedir? 

Fakültemizde Eğitim Öğretim veren Mimarlık Bölümünde öğrenci temsilcisi vardır.  

 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme 

çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktamıdır? 

 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl 

bir yöntem (sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet 

koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, 

vb.)izlenmektedir? 

Fakültemizde Eğitim Öğretim veren Mimarlık Bölümünde Sınavlarımız uygulamalı, 
teorik ve jüri şeklinde yapılmaktadır. Uygulamalı sınavlar dönem içerisinde 
anlatılan konuların öğrenciler tarafından kâğıda çizim şeklinde aktarılmasıdır. 
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Teorik sınavlar, derslerde dönem içerisindeki konuların en az bir vize bir final 
şeklinde yazılı olarak yapılmaktadır. Jüri sınavı ise Mimari Tasarım derslerinde, 
öğrencilerin dönem içerisinde yaptıkları projeleri jüri karşısında sunmaları ve 
gerekli kritikleri almaları şeklinde gerçekleştirilmektedir. 
 

 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli 

nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler varmıdır? 

 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler 

gibi) için düzenlemeler varmıdır? 

Fakültemiz Müzik  Bölümünde görme engelli 1 öğrencimiz bulunmakta olup hertürlü 

ihtiyaçları karşılanmakta; ilgili yönetmeliklere uygun olarak Üniversitemiz Yapı İşleri 

Daire Başkanlığımızın desteğiyle kaldırımlarımız düzenlenmiş diğer yapısal düzenleme 

çalışmaları devam etmektedir.  

(Ek-6 Faaliyet raporu sayfa 10, Görme engelli yürüme çizgisi ve yürüme engelli geçiş 

yolları fotoğrafları). 

 

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 

 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler 

uygulanmaktamıdır? 

Öğrenci kabulü Mimarlık bölümünde YGS MF-4 puan türüne göre, Müzik, Resim ve 

Heykel Bölümünde  ise  Özel Yetenek Sınavıyla yapılmaktadır. (Ek-7: Resim, Heykel 

ve Ek-8 Müzik Bölümü  Yetenek Sınavı Klavuzu).  

 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir 

yöntem izlenmektedir? 

Eğitim öğretimin ilk haftası 1. Sınıf öğrencileri için oryantasyon toplantısı her yıl 
düzenli bir şekilde yapılmaktadır.  

 

 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin 

programdaki akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya 

ödüllendirmektedir? 

 Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde 
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sunulmakta ve akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir? 

Tablo-2 

Mimarlık Bölümünde danışman hocaların listesi 
Sınıflar Danışman 

1. Sınıf Yrd.Doç.Dr. A. Hakan POLAT 

2. Sınıf Yrd.Doç.Dr. Alper BİDECİ 

3. Sınıf Yrd.Doç.Dr. Özlem SALLI BİDECİ 

 

 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma 

denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktamıdır? 

Fakültemizin Erasmus anlaşmaları bulunmaktadır ve bu konuda çalışmalar devam 

etmektedir. (Ek-5 Faaliyet raporu içinde sayfa 11, madde 5.8.1 ). 

 

 

Eğitim-Öğretim Kadrosu 

 Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve 

nitelikte akademik kadrosu bulunmaktamıdır? 

Tablo 1 de mevcuttur (KİDR sayfa 3-4) 

 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili 

süreçler nasıl yürütülmektedir? 

Düzce Üniversitesi Atama Yükseltme kriterlerine göre yapılmaktadır. 

 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme 

usulleri nasıl gerçekleştirilmektedir? 

Fakültemizde dışarıdan ders vermek üzere gelen öğretim elemanın mesleki 
yeterliliği için yüksek lisans veya on yıllık tecrübeli olması gibi kriterler 
aranmaktadır. Bu kişilerin davet edilmeleri ve vereceği dersler bölüm kurulunda 
kararlaştırılmakta ve burada denetlenmektedir  (EK-9). 
 

 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun 

yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders 

içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?  
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EK-8 de mevcuttur. 

 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim 

becerilerini iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır? 

 

Öğretim üyelerinin  mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için, Ek-5 de 2015 yılı Fakülte Faaliyet raporundaki, sayfa 11,  5.7.1-5.7.2 

maddelerinde bulunan tablolarda desteklenen etkinliklerin miktarları  mevcuttur. (Ek-

10 da Öğretim Üyelerinin bütün akademik faaliyetleri sayısal olarak yer almaktadır.) 

 

 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve 

ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcutmudur? 

 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-

öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl 

güvence altına almaktadır? 

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

 Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, 

bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine 

göre atölye, klinik,  laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel 

çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde 

sağlamaktamıdır? 

Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları ve fiziksel imkanları 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 3 

 Taşınmazların Dağılımı 
Yerleşke Adı Birim Adı Açık Alan(m2) Kapalı Alan(m2) Toplam Alan 

(m2) 

Eski Hastane 
Yerleşkesi 

Sanat Tasarım Fakültesi 
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 26.620 m² 9.000 m² 35,620 m² 

GENEL TOPLAM    

 

 Eğitim Alanları Derslikler 
Eğitim Alanı Stüdyo Sınıf Atölye Laboratuvarlar Toplam 

Bilgisayar Araştırma Diğer 
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Kapasite 0-50 3 3 5     

Kapasite 51-75        

Kapasite 76-100        

Kapasite 101-150        

Kapasite 151-250        

Kapasite 251+        

TOPLAM        

 

Sosyal Alanlar 

Yemekhane 
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Adet Kapalı Alan 

(m2) 
Kapasite  

(Kişi) 

Eski Hastane Yerleşkesi 1 180 m² 100 

Kantin/Kafeterya  
Kantin/Kafeterya Adet Kapalı Alan 

(m2) 
Kapasite  

(Kişi) 

Eski Hastane Yerleşkesi 1 10m² (kulübe) 

 

Toplantı ve Konferans Salonları 
Kapasite 

(Kişi) 
Toplantı Salonu 

(Adet) 
Konferans Salonu 

(Adet) 
Toplam 

Kapasite 0-50 1 (15 m²)  -  

Kapasite 51-75    

Kapasite 76-100    

Kapasite 101-150    

Kapasite 151-250    

Kapasite 251+    

TOPLAM    

 

Hizmet Alanları 
 Ofis Sayısı Alan(m2) Personel Sayısı 

Akademik Personel 20 875 m² 21 

İdari Personel 2 80 m² 5 

TOPLAM  955 m² 26 

 

 

 

 2014 2015 

Kapalı Alan Miktarı(m2) 512,5m² 955 m² 

Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı(m2) 25,625m² 36,73 m² 

 

1.9. Ambar ve Arşiv Alanları 
 2014 2015 

Sayı 
(Adet) 

Alanı 
(m2) 

Sayı 
(Adet) 

Alanı 
(m2) 

Ambar   1 40 m² 

Arşiv     

TOPLAM   1 40 m² 
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Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür 

teknolojiler kullanılmaktadır? 

 

 Teknolojik Kaynaklar 

 2014 2015 Artış Oranı (%) 

Masaüstü Bilgisayar 29 54 %100 

Dizüstü Bilgisayar 2 3 %5 

TOPLAM 31 57 %50 

Diğer Teknolojik Kaynaklar 

 2013 2014 2015 

Projeksiyon - 5 6 

Slayt Makinesi    

Tepegöz    

Episkop    

Barkot Okuyucu    

Baskı Makinesi    

Fotokopi Makinesi 1 2 2 

Faks 1 1 1 

Fotoğraf Makinesi   1 

Kameralar 3 3 3 

Televizyon 1 2 2 

Yazıcı 8 10 17 

Tarayıcı    

Müzik Setleri    

Mikroskoplar    

DVD ve Cd okuyucuları    

Laboratuvar Cihazı    

Diğer Teknolojik Kaynaklar    

 

 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür 

destekler sağlanmaktadır? 

 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini 

gerektiren programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl 

sağlanmaktadır? 

 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri 

sunulmaktamıdır? 

 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor 

alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcutmudur? 

Tablo 3 te verilmiştir. 

 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde 

desteklenmektedir? 

 Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi)yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci 
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desteğini nasıl sağlamaktadır? 

 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence 

altına alınmaktadır? 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş 

dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı 

sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl 

yapılmaktadır? 

Kalite takımı bu çalışmalara yeni başlamıştır. 

 Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından 

yapılmaktadır? Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar 

karar verme sürecinin hangi aşamalarınakatılabilmektedir? 

 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi 

için nasıl kullanılmaktadır? 

 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin 

ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir? 

 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri 

nasıl güvence altına alınmaktadır? 
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Ç. Araştırma ve Geliştirme 

Kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. 

Araştırma süreci kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin 

kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve 

ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir 

süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, 

kurumda araştırma sürecinin yönetildiği mekanizmaların etkinliğine, sürecin girdi 

ve çıktıları ile değerlendirilerek araştırma sürecinin bir bütün olarak 

değerlendirmesinin yapılabilmesine olanak sağlamak üzere yol gösterici olması 

amacıylaverilmiştir. 

 

 

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

 Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceği belirlenmişmidir?  

Ek 5 Faaliyet raporu sayfa 2  

 Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir? Bu hedefler nasıl 

belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir? 

Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri yılda bir düzenli olarak hazırlanan faaliyet 

raporuyla güncellenmektedir.   

 

 Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir 

araştırma alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel 

araştırma ve uygulamalı  araştırmaya bakışı nasıldır? 

 İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana ilerlemenin temelini oluşturan sanat ve 

tasarım konusunda, eğitim ve öğretim kalitesini, günümüz sanat değerleri ve teknolojisi 
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göz önünde bulundurarak artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir 

kuruluş olmak, fakültemizi kültürel ve sanatsal alanda bir çekim merkezi haline 

getirmektir. 

 

 Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde 

bulunmaktamıdır? 

a. Araştırmada öncelikli alanlarında UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu 

merkezlerin hedefleri belirlenmiş, çıktıları izlenmekte ve 

değerlendirilmektemidir? 

b. Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri 

doğrultusunda, bilimsel ve/veya sektörel toplantılar düzenlemektemidir? 

 Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-

öğretim, topluma hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna 

yönelik bir stratejisi varmıdır? 

Sergi, konser, tiyatro gösterisi, panel, konferans gibi halka açık etkinliklerle fakültemiz 

eğitsel stratejisini gerçekleştirmektedir. (Ek-10, Ek-11)  

 Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma 

faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar 

geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte 

vedeğerlendirmektedir? 

 Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli 

araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun 

platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl 

izlemekte ve değerlendirmektedir? 

Orman Fakültesi ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi , Düzce Belediyesi ile 

ortaklaşa Ot Festivali kapsamında doğa bilimleri ve sanat arasında köprüler kurmak 

amaçlanmıştır. Halka açık etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Orman Fakültesi ile ortaklaşa 

Uluslararası Porsuk Ağacı Çalıştayı gerçekleştirildi, Halka açık sergi ve panel 

gerçekleştirilmiştir. (Ek-11)    

 Kurum, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma 
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stratejileri arasında nasıl bir bağ kurmaktadır? 

 Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde 

ekonomik ve sosyo- kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir? 

 Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik 

Komisyonu, İntihali önlemeye yönelik özel yazılımlar, vs.) varmıdır? 

 Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) 

ödüllendirilmektemidir? 

 Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı 

yapılmaktamıdır? 

 Verilen doktora derecelerinin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurtiçi ve 

yurtdışı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip 

ediliyor mu? Kurum tarafından verilen doktora derecesi ile akademik 

ortamda iş bulan öğrencilerin oranınedir? 

 Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli 

fiziki/teknik altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde 

kullanımına yönelik politikalara sahip midir? 

 Kurum,   öncelikleri   kapsamındaki   araştırma   faaliyetlerinin   nicelik   ve   

nitelik   olarak 
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sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır? 

 

 

Araştırma Kaynakları 

 Kurumun fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri 

kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterlimidir? 

Yeterli değildir. 

 Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık 

kriterler mevcut mudur? Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta 

gözden geçirilmektedir? 

 Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler 

mevcut ise ne tür parametreler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok 

ortaklı/disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ve/veya uluslararası 

ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, 

deneysel geliştirme, çıktı/performans vb.) dikkate alınmaktadır? 

 Kurum, kaynakların etkin/verimli kullanımı sağlamak ve ilave kaynak temin 

edebilmek için iç/dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak 

teminini nasıl teşvik etmekte ve desteklemektedir? 

 Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, 

sponsorluk vb.) kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterlimidir? 

 Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini 

sağlamak için ne tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun gereğini 

yerine getirme, lisanlı yazılım kullanımı,)sunmaktadır? 

Sergi düzenleme komisyonumuz Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun şekilde 

ektiklerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. (Ek-4) 

 Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan 

kaynakların (fiziki/teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl 

sağlamaktadır? 
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Araştırma Kadrosu 

 Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip 

olmasını nasıl güvence altına almaktadır? 

 Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir? 

 Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için ne gibi 

imkânlar sunulmaktadır? 

 Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl 

değerlendirmektedir? 

 Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflerine ulaşmayı sağlayacak araştırma 

kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence 

altınaalmaktadır? 

 

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

 Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak 

ölçülmekte ve değerlendirilmektemidir? 

Araştırma performansının değerlendirilmesinde, 

 Doktora programlarına yönelik bilgiler (doktora programlarına kayıtlı 

öğrenci ve mezun sayıları, mezunların akademik ortamda ve/veya 

sanayi kuruluşlarında çalışma oranları, yurt içi ve yurt dışında çalışma 

oranlarıvb.), 

 Bölge,  ülke ve dünya ekonomisine katkıları, 

 Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu 

ve bu hedeflerin sağlanmasınakatkısı 

kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve 

izlenmekte midir? 

 Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik 

mekanizma mevcut mudur? 
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 Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki 

yeterliliğini nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl 

gerçekleştirmektedir? 

 

D. YönetimSistemi 

“Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?” sorusuna yanıt 

oluşturmak üzere kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin 

neler olduğunun anlatılması ve buna ilişkin değerlendirmenin yapılması 

beklenmektedir. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, kurumun 

yönetim sistemiyle ilgili yönetim stratejisi ve hedeflerinin tutarlılığı, sürecin ne 

kadar etkin şekilde yönetildiği ve kurumsal performansın ölçülerek iyileştirildiğine 

ilişkin durum değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak üzere yol gösterici olması 

amacıylaverilmiştir. 

 

 

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli 

bulunmakta mıdır? 

Kurumun Yönetim ve İdari yapılanması aşağıdaki gibidir. 

Fakülte Organları  

Dekan (Harcama Yetkilisi)  

 

Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün önereceği, üniversite içinden 

veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve 

normal usulle atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan çalışmalarında 

yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan 

yardımcısı olarak seçer.  
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Dekan Yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekan görevi başında olmadığı 

zamanlarda yardımcılarından biri vekalet eder. 

Görev ve Sorumlulukları 

1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, bu kurulların aldığı kararları uygulamak 

ve fakülte birimleri arasında uyumlu çalışmayı sağlamak, 

2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu hakkında 

rektöre rapor vermek, 

3. Fakültenin bütçe ödenekleri ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte 

rektörlüğe bildirmek, 

4. Fakülte birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel denetim ve 

gözetim görevini yapmak, 

5. 2547 Sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, 

öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma 

ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, rektöre karşı birinci derecede 

sorumludur. 

Ayrıca 5018 sayılı kanununla getirilen Harcama Yetkililiğine ilişkin sorumlulukları 

dabulunmaktadır. 

Fakülte Kurulu 

Kuruluş ve Ġşleyişi 

Fakülte Kurulu dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa 

fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki 

profesörlerin kendi aralarında seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarında seçecekleri 

iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarında seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. 

Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır.Dekan gerekli 

gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. 

Görev ve Sorumlulukları 

Fakülte Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 

1- Fakültenin, eğitim-öğretim bilimsel çalışma ve yayım faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 



18 
 

18 

 

2- Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek, 

3- 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmak, 

Fakülte Yönetim Kurulu  

Kuruluş ve Ġşleyişi 

Fakülte Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği 

üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.  

Fakülte Yönetim Kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır.  

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim 

koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.  

Görev ve Sorumlulukları  

Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, aşağıdaki 

görevleri yapar:  

1- Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana 

yardım etmek,  

2- Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını 

sağlamak,  

3- Fakültenin bütçe tasarısını hazırlamak,  

4- Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,  

5- Öğrencilerin ders intibakları, çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait 

işlemleri hakkında karar vermek,  

6- 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmak,  

 

Fakülte Ġdari 

Fakülte Ġdari Teşkilatı ve Görevleri 

1- Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca 

göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek 

hizmetleri biriminden oluşur. 

2- Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari 

hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 
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Sanat ve Tasarım Fakültesi 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine 

göre 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/103 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara 

analitik yaklaşabilen, estetik duyarlılıkları gelişmiş, yaratıcı ve yenilikçi ürünler ve 

mekânlar tasarlarken niteliği ve doğayı göz ardı etmeyen, insan ve topluma öncelik 

veren, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, 

meslek sorumluluklarına ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmeyi sağlamaktır. 

Sorumluluklar 

Ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda, çağdaş yaşamın gereksinimlerini 

karşılayacak nitelikte, estetik, teknik, yaratıcı ve özgün düşünceye sahip, teknolojiye 

hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinler arası işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, 

adalet duygusu gelişkin, toplum ve bilim dünyasına saygılı, yenilikçi ve özgürlükçü, 

çoksesli, araştıran ve sorgulayan sanatçı ve tasarımcıları, ekonomik kalkınmanın kültürel 

kalkınma ile bütünleşmesi gerekliliğiyle eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin 

kadrolar olarak yetiştirmektir. 

 

 Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek 

süreçlerini nasıl yönetmektedir? 

 İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde 

uygulanmaktadır? 

 

 

Kaynakların Yönetimi 

 İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak 

gerçekleştirilmektedir? 

İnsan kaynakları hakkında bilgiler  Tablo 1 de yer almaktadır. 

 İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim 

ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir 

sistem kullanılmaktadır? 

 Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak 
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gerçekleştirilmektedir?  Tablo 3 

 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne 

kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir? Tablo3 

 

 

Bilgi Yönetim Sistemi 

 Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve 

raporlamak üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi  kullanılmaktadır? 

Kullanılan bilgi yönetim sistemi, 

 Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları 

(öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, 

program memnuniyeti vb.) kapsamaktadır?  

 Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma 

kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve 

bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı patentler, sanat 

eserleri vb.)kapsamaktadır? 

 Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam 

oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri,  

vb.)kapsamaktadır? 

 Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi 

sıklıkta toplanmaktadır? 

 Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren 

verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği 

(somut ve objektif olması) nasıl sağlanmaktadır? 

 

 

 

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 

 Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine 

ilişkin kriterleri belirlenmişmidir?  
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 Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl 

güvence altına alınmaktadır? 

 

 

Kamuoyunu Bilgilendirme 

 Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, 

araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle 

ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmaktamıdır? 

Fakülte internet sitesinden , duyuru panolarından ve kamusal alana yerleştirilen 

afişlerden, kültürel etkinlik, sınav , duyurular kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

 

 Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği nasıl 

güvence altına alınmaktadır? 

Web sitemizin güncellenmesi  ve duyuru hizmetleri ile ilgili Görsel İletişim Tasarımı 

Bölüm Başkanı Yard.Doç.Açelya Gönüllü görevlendirilmiştir. (Ek-12) 

 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

 Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, 

yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye 

imkân tanıyacak şekilde tasarlamışmıdır? 

 Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap 

verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası varmıdır? 

 

E. Sonuç veDeğerlendirme 

Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi, Eğitim-

Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak 

sunulması beklenmektedir. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden 

geçmiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda 
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belirtilen iyileşmeye açık yönlerin  giderilmesi için alınan önlemler, 

gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmelerin neler olduğu 

açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir. 


