
TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Birim Danışma Kurulu, 22.09.2020 tarihi, saat 14.00’te Fakülte Dekanı 

Prof. Dr. Selçuk AKÇAY’ın başkanlığında toplanmıştır. 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda, toplantı gündemi çerçevesinde 

görüşülen konular aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilecek İzleme Programı hakkında kurul 

üyeleri bilgilendirilmiş ve üyelerin konuya ilişkin soruları cevaplanmıştır. 

 

 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı uzaktan öğrenim sürecinde yaşanan deneyim, Kurul 

üyeleriyle paylaşılmıştır. Üniversitenin mevcut "Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi", 

senkron/eşzamanlı ders yapmak için ilk etapta elverişli olmadığından derslerin, çoğunlukla 

asenkron bir şekilde, öğretim elemanları tarafından sisteme ders dokümanı yüklenmesi ve 

forum açılması suretiyle sürdürüldüğüne dikkat çekilmiştir. Dekanlığın ve Bölüm 

Başkanlıklarının son ana kadar yüz yüze eğitim yapma arzularını sürdürmelerinden dolayı 

da bütünleme sınavlarının 16 Ağustos’ta, tek ders sınavlarının ise ancak 4 Eylül tarihi 

itibariyle tamamlandığı ifade edilmiştir. Profesyonel sanat eğitiminin ülke genelinde 

yaşadığı sıkıntılar ve edinilen tecrübeler tartışılmıştır. 

 

 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak akademik takvim değerlendirilmiş; 

bu dönem için yürütülmesine karar verilen öğretim şekli üzerinde durulmuştur. Sağlık 

Bakanlığı’nın tavsiyeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın da 04.09.2020 tarih ve 

E.55362 sayılı yazısına istinaden Üniversitemiz Senatosu’nun 10.09.2020 tarih ve 2020/45 

sayılı kararı kapsamında Fakültedeki tüm derslerin Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi 

üzerinden “canlı ve senkron” bir şekilde yapılacağı, derslerde devam mecburiyetinin 

aranacağı, sınavların ise “online-süreli” olarak yapılacağı Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır.  

 

 M. Rıza Çerçel Kültür Merkezinin üst katının yeniden tefriş edilmeye başlanması, toplantıya 

iştirak eden dış paydaşlar tarafından isabetli bir karar olarak değerlendirilmiş; Valilik ve 

Belediye’nin de yönlendirmeleriyle şehir için yepyeni ve nitelikli bir destinasyon noktasının 

oluşacağı kanaatine varılmıştır. 

 

 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı 

alanında, tüm Bölümlerimizin YÖK’ün belirlediği kriterler çerçevesinde, gelecek seneye 

sarkacak olsa dahi en azından bir faaliyet planlamaları gerektiği iç paydaşlarımıza (bölüm 

başkanları) hatırlatılmıştır. Kurul üyesi, dış paydaş katılımcılardan da bu bağlamda somut 

öneriler beklendiğinin altı çizilmiştir. 

 

 Devlet Konservatuvarı ile ortaklaşa yürütülen, fakat Pandemi nedeniyle Mart ayından bu 

yana yayınlanamayan “Visit Afyon” isimli çalışmanın Ekim-Kasım-Aralık-Ocak aylarını 

kapsayan 6. sayısı ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 

 Toplantı, 1 Ekim’de gerçekleştirilecek “Online Mezuniyet Töreni” hakkında katılımcıların 

bilgilendirilmesi, Kurul üyesi-dış paydaş katılımcıların törene davet edilmesinin ardından 

dilek ve temenniler ile sona ermiştir. 




