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0. GĠRĠġ 

0.1. PROGRAMA AĠT BĠLGĠLER 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 2020-2021 akademik yılında ilk öğrencileriyle eğitim ve 

öğretime baĢlamıĢtır. Bölüm; günümüze ve geleceğe yönelik tasarımlar yapabilecek, kendi 

alanlarında geçmiĢte var olan kaynakları gün ıĢığına çıkaracak, kültürel birikimleri günlük 

yaĢama geçirilmelerinde ve korunarak gelecek kuĢaklara aktarılmalarında etkin görevler 

alacak, taklitçilikten uzak, özgün, bilinçli, nitelikli, üretken sanatçı adayları yetiĢtirmeyi 

amaçlamaktadır. Eğitim sürecinde, Geleneksel Türk Sanatları kapsamında bilimsel 

araĢtırmalar yapılması, günümüzde halen yaĢayan ve bununla birlikte gittikçe yok olan sanat 

ürünlerinin saptanması, bu sanat alanlarının sanat eğitimi alan bireyler eliyle varlıklarını 

sürdürmesi, geliĢtirilmesi, yeni tasarımlar ve ürünlerin ortaya konulması, ulaĢılabilen 

kaynaklar ölçüsünde sanatsal üretimlerin arĢivlenmesi ve Türk kültür birikiminin sistematik 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Öğrenciler, uygulamalı atölye derslerinin yanında, uygulamalı derslerini destekleyecek 

kuramsal dersler almaktadırlar. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün 1. ve 2. yarıyılında 

teorik ve uygulamaya yönelik temel dersler yer almaktadır. 3. ve 4. yarıyılında alana yönelik 

“dokuma, keçe, ebru, hat, tezhip” gibi derslerle öğrencilerin alanlarında geliĢmesi sağlanır. 5. 

yarıyıldan itibaren de uygulamalı atölye derslerine ağırlık verilerek öğrenciler kendi seçtikleri 

alanlara yönelirler. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunları, Kültür Bakanlığının ilgili 

kurumlarında uzman, eğitici, sanatçı olarak görev alabilirler. Ayrıca, özel sektörde ilgili 

fabrikalarda tasarım, üretim bölümlerinde çalıĢabilirler. Mezunlar, sanatsal faaliyette 

bulunabilir; Halk Eğitim Merkezlerinde açılan Tezhip, Dokuma, Ebru vb. kurslarda usta 

öğretici olabilirler.  

 

ÖĞRENCĠLER 

1.1. Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, 

beceri ve davranıĢları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin 

kabulünde göz önüne alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre geliĢimi 

değerlendirilmelidir. 

 



1.1.1. Programa hangi nitelikte öğrenci kabul edildiğini açıklayınız. Son beĢ yılda programa 

alınan hazırlık sınıfı öğrencisi (varsa), program öğrencisi ve mezun sayılarını gösteren Tablo 

1.1’i doldurunuz. 

1.1.1. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 

Birinci Örgün Öğretim Programına öğrenci kaydı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

sonuçlarına göre TYT puanı 150 ve üzeri puan alan adaylar arasından “Ön Kayıt ve Özel 

Yetenek Sınavı” (ÖYS) sonuçlarına göre yapılmaktadır. 

Engelli adaylar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda açıklanan taban 

puanlar (100 ve üzeri) esas alınır. Engelli adayların Özel Yetenek Sınavı (ÖYS), 2021 YKS 

Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda değerlendirilir. Bu esaslara göre; durumlarını 

“Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, TYT puanları değerlendirmeye 

katılmadan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan formül 

kullanılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre 

değerlendirilerek kazanan adayların kayıtları yapılır. 

Özel Yetenek Sınavı ile ilgili tüm iĢlemler, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Yetenek 

Sınavları Yönergesi” ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek 

Sınavı Uygulama Esasları” doğrultusunda yürütülür. 

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) sonuçlarına göre bölümümüze yerleĢtirilen öğrencilerin kesin 

kayıtları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler 

(2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Eğitim ve Öğretim ile Ġlgili Yükseköğretime GiriĢ 

Maddeleri) ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Yönergesi”, “Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları”nda 

geçen ilkeler ve istenilen belgelerle her yıl belirlenen ve ilan edilen tarihlerde Güzel Sanatlar 

Fakültesi Dekanlığına bağlı öğrenci iĢleri tarafından yürütülmektedir. 

 Yabancı öğrencilerin bölüme kabulü “Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci 

Kabul Yönergesi” esaslarına göre yapılmaktadır. Ġlgili yönerge 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/160237 adresinde yer almaktadır. 

 

Program öğrencisi ve mezun sayılarını gösteren Tablo 1.1’de gösterilmiĢtir. 

 

1.1.2. Tablo 1.2’e son beĢ yıla iliĢkin kontenjanları, programa yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerin sayılarını, giriĢ puanlarını ve baĢarı sırasını yazınız. 

1.1.2. 



Programın son beĢ yıla iliĢkin kontenjanları, programa yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 

sayılarını, giriĢ puanlarını ve baĢarı sırasını Tablo 1.2’de gösterilmiĢtir. 

1.1.3. Kontenjanlar ve programa kabul edilen öğrenci sayılarıyla bu öğrencilerle ilgili 

göstergelerin yıllara göre değiĢiminin bir değerlendirmesini veriniz. Programa kabul edilen 

öğrencilerin, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve davranıĢları) 

öngörülen sürede edinebilecek altyapıya ne düzeyde sahip olduklarının bir değerlendirmesini 

veriniz. 

1.1.3. 

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) sonuçlarına göre bölümümüze; 2020-2021 eğitim öğretim 

döneminde 11, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 10 öğrenci kabul edilmiĢtir. 

1.1.4. Programa kabul edilen öğrenciler için hazırlık sınıfı varsa, bu uygulamayla ilgili 

düzenlemeleri açıklayınız ve program öğrencilerinin hazırlık sınıfındaki baĢarı durumuna 

iliĢkin istatistiksel bilgi veriniz. Bu amaçla tablo kullanabilirsiniz. 

1.1.4. 

Programa özel yetenek sınavı ile öğrenci alındığından hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. 

Kanıtlar 

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu.pdf 

Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları.pdf  

Özel Yetenek Sınavları Yönergesi.pdf 

Tablo 1.1 Programa alınan öğrenci ve mezun sayıları.docx 

Tablo 1.2 Lisans öğrencilerinin giriĢ derecelerine  l Ģk n bilgi.docx 

 

1.2. Yatay ve dikey geçiĢle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değiĢimi 

uygulamaları ile baĢka kurumlarda ve/veya programlarda alınmıĢ dersler ve kazanılmıĢ 

kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmıĢ ve 

uygulanıyor olmalıdır. 

1.2.1 Tablo 1.3’ü son beĢ yıl için doldurunuz. 1.2.1 

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü yatay geçiĢ ve dikey geçiĢ 

iĢlemleri bölüm baĢkanlığınca kurulan komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Yatay geçiĢ 

hakkı kazanan öğrencilerin intibak iĢlemleri Birim Yönetim Kurulunca oluĢturulan Bölüm 

Yatay GeçiĢ Komisyonları tarafından, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında GeçiĢ, Çift Anadal, Yan Dal Ġle Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay GeçiĢ 

Yönergesinde geçen ilkeler çerçevesinde, DGS (Dikey GeçiĢ Sınavı) ile yerleĢen öğrencilerin 



kayıtları ise https://ogrenci.aku.edu.tr/dikey-gecis/ adresinde geçen ilkeler çerçevesinde 

değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. 

Son beĢ yıla ait programın Yatay GeçiĢ, Dikey GeçiĢ, ve Çift Anadal yapan öğrencisi 

bulunmamaktadır.  

1.2.2 Yatay GeçiĢ, Dikey GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal uygulamaları ile baĢka programlarda 

ve/veya kurumlarda alınmıĢ dersler ve kazanılmıĢ kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan 

politikaları özetleyiniz ve bu politikaların nasıl uygulandığını açıklayınız. 

1.2.2 

Yatay ve dikey geçiĢle öğrenci kabulünde, baĢka kurumlarda ve/veya programlarda alınmıĢ 

dersler ve kazanılmıĢ kredilerin değerlendirilmesinde üniversitemiz 

https://ogrenci.aku.edu.tr/not-donusum- tablosu-2/ adresinde yayınlanan Güncel Ön Lisans ve 

Lisans not dönüĢüm tabloları esas alınacaktır. 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan fakülte ve yüksekokullara baĢvuran adayların 

değerlendirilmesinde, adayın seviye tespit sınavından almıĢ olduğu 100 üzerinden puan ve 

4’lük sistem üzerinden GNO’su dikkate alınır ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay GeçiĢ 

Yönergesi” formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır. 

Ayrıca, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü intibak 

iĢlemlerinde aĢağıdaki ilkeler dikkate alınmaktadır. 

1. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programları için, “Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Yatay GeçiĢ Yönergesi” 6. Maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen hükümler 

çerçevesinde gerçekleĢtirilir. 

2. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına, diğer Ģartların 

yanı sıra geldiği programa özel yetenek sınavı ile yerleĢmiĢ olduğunu belgelendirme Ģartı 

aranır. 

3. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, ÖSYM yerleĢtirme 

ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiĢ yapılamaz. 

Geleneksel Türk Sanatları intibak işlemlerinde Muafiyet ve İntibak Not Dönüşüm 

Tablosu Tablo 1.4 de verilmiştir. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin fakülte içerisinde farklı bölümlerde çift 

anadal ve yandal yapabilmesi için henüz bir çalıĢma bulunmamaktadır. 

 

Kanıtlar 

Önlisans ve Lisans Muafiyet- Ġntibak ĠĢlemleri Yönergesi.pdf 

  



Tablo 1.4 Muafiyet ve Ġntibak Not DönüĢüm Tablosu.docx  

Yatay GeçiĢ Yönergesi.pdf 

 

1.3. Kurum ve/veya program tarafından baĢka kurumlarla yapılacak anlaĢmalar ve 

kurulacak ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teĢvik edecek ve sağlayacak önlemler 

alınmalıdır. 

1.3.1 Kurum ve/veya program tarafından baĢka kurumlarla yapılan anlaĢmalar ve kurulan 

ortaklıkları belirtiniz. 

1.3.1 

  

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde öğrenci değiĢimi kapsamında, 

ERASMUS öğrenci hareketliliği, FARABĠ değiĢim programı uygulamaları ve MEVLANA 

değiĢim programı uygulamaları gerçekleĢtirilmektedir. Bölüm bazında anlaĢma olmamakla 

birlikte öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesinin anlaĢmalı olduğu üniversitelere baĢvuru 

hakkına sahiptir. 

Mevlana DeğiĢim Programı-Öğretim Elemanı Hareketliliği kapsamında Sanat ve Tasarım, 

Güzel Sanatlar alanında Bosna Hersek Sarajevo Üniversitesi ile Üniversitemiz Partner 

kurumlardır. 

1.3.2 Öğrenci hareketliliğini teĢvik edecek ve sağlayacak düzenlemeleri özetleyiniz. 1.3.2 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 

tarafından öğrenci hareketliliği programları hakkında her yıl bilgilendirme seminerleri 

düzenlenmektedir. Bilgilendirme seminerleri kapsamında Erasmus hareketlilik türleri 

anlatılmakta ve izlenecek süreçler hakkında bilgi verilmektedir. Erasmus kapsamında 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Erasmus Koordinatörü tarafından toplantılar 

düzenlenmekte ve Erasmus hareketliliğine katılmak için öğrenciler yönlendirilmektedir. 

Akademik Oryantasyon dersi kapsamında ulusal ve uluslararası düzeydeki Erasmus, Mevlana 

ve Farabi gibi değiĢim programları hakkında bilgilendirmeler birinci yarıyıl itibari ile 

yapılmaktadır. 

1.3.3 DeğiĢim programlarından yararlanan öğrenciler hakkında sayısal ve niteliksel bilgi 

veriniz.  

1.3.3 

Değişim programlarından yararlanan öğrencilerimiz bulunmamaktadır. 

 

 



 

1.4. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danıĢmanlık hizmeti 

verilmelidir. 

1.4.1 Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendiren ve öğrencinin 

geliĢiminin izlenmesini sağlayan danıĢmanlık hizmetlerini özetleyiniz. 

1.4.1 

Geleneksel Türk Sanatları bölümünde akademik danıĢmanlık hizmetleri, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Akademik DanıĢmanlık Yönergesinde geçen esaslar 

çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bölüm öğrencilerine 1. yarıyıldan 8. yarıyıla kadar öğrenciyi üniversite yaĢamına uyum, 

mesleki geliĢim, kariyer ve benzeri konularda yönlendirmek ve öğrenimi süresince izlemek; 

öğrenciyi her yarıyıl baĢında (yaz okulu dâhil) ders seçimi sürecinde bilgilendirmek; 

öğrencinin akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirerek alması gereken 

dersine/derslerine onay vermek amaçlarına yönelik olarak akademik danıĢmanlık hizmeti 

verilmektedir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde akadem k danıĢmanlar Bölüm 

BaĢkanlığı tarafından ders kayıt tar hler nden en geç b r hafta önce, öğret m elemanları 

arasından her b r sınıf  ç n ayrı atanmaktadır. Engell  Öğrenc , Yabancı Uyruklu Öğrenc ler n 

olması durumunda bu öğrencilere “Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans 

Akademik DanıĢmanlık Yönergesi” kapsamında ayrı danıĢmanlar atanmaktadır. DanıĢmanlar 

Kurulu bölüm baĢkanının baĢkanlığında her yıl/yarıyıl ders kayıtlarından önce danıĢmanlık 

hizmetlerini değerlendirmek ve öğrencilerin sorunlarını gidermek üzere yılda en az iki kere 

danıĢmanlık hizmetiyle ilgili bilgi alıĢveriĢinde bulunur ve DanıĢmanlar Kurulu tarafından 

saptanan sorunların giderilmesi için hazırlanan raporu, birim yönetimine bildirir. 

DanıĢman öğretim elemanı, danıĢmanı olduğu öğrenciler mezun oluncaya kadar öğrencileri 

izler ve danıĢmanlık hizmetini yerine getirir. DeğiĢim programları veya diğer iĢ birliği 

protokolleri kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerin akademik danıĢmanlıkları ise 

Üniversitenin Uluslararası ĠliĢkiler Birimi ve ilgili birimin değiĢim programları koordinatörü 

tarafından yürütmektedir. “Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Akademik 

DanıĢmanlık Yönergesi” Madde 10’da geçen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirler. 

Yine bu yönergenin ilgili maddeleri kapsamında öğrencilerle her yarıyılda en az bir toplantı 

yaparak, öğrencilerin sorunlarını dinler, öğrencileri, öğretim planı, birim ve üniversitenin 

eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliği, yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği, 

vb. hakkında bilgilendirir, öğrencilere, öğrenci kulüpleri, kütüphane kullanımı, öğrenci 

temsilciliği, bitirme tezi / projesi, staj, iĢyeri eğitimi vb. konularda rehberlik eder. DeğiĢim 



programları, yurt dıĢı eğitim imkânları, burslar ve staj konularında öğrencileri bilgilendirerek 

ve yönlendirir. Yine akademik danıĢmanlar mezuniyet aĢamasında” ilgili yönetmenliğin 

esasları çerçevesinde çalıĢmalarını sürdürür. 

1.4.2 Öğretim üyelerinin danıĢmanlık hizmetlerine katkılarını sayısal ve niteliksel olarak 

açıklayınız. 

 1.4.2 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde her bir sınıf için bir danıĢman görevlendirilmektedir. 

GiriĢ Yılına Göre Öğrenci DanıĢmanlıklarının Dağılımı Tablo 1.12’de gösterilmiĢtir. 

 

Kanıtlar 

 

Tablo 1.12 G r Ģ  Yılına Göre Öğrenci DanıĢmanlıklarının Dağılımı.docx  

Önlisans ve Lisans Akademik DanıĢmanlık Yönergesi.pdf 

 

1.5. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki baĢarıları 

Ģeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. 

1.5.1 Öğrencilerin derslerdeki ve diğer etkinliklerdeki baĢarılarının hangi yöntemlerle 

ölçüldüğünü ve değerlendirildiğini özetleyiniz. 

1.5.1 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü sınavları Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Sınavlar; ara sınav, 

küçük sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavı olarak 

yapılmaktadır. Sınavlar; ara sınav, küçük sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, staj sonu sınavı, 

bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavıdır. Her ders için en az bir ara sınav ve 

yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı yapılabileceği gibi, 

alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, 

her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek Ģekilde elektronik 

ortamda da yapılabilir.  

  

Ġlgili öğretim elemanının talebi ve bölüm/program baĢkanlığının önerisi ile birim kurulu sınav 

türlerinden hangisinin uygulanacağını ve bunların her birinin baĢarı notuna katkısını yarıyılın 

ilk iki haftası içerisinde belirleyerek öğrencilerin görebileceği ilan panolarında, web sitesinde 

ve her katta bulunan ekranlarda ilan edilir. Sınavlar ilan edilen kurallar ve Afyon Kocatepe 



Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde geçen esaslar 

çerçevesinde gözetmen eĢliğinde öğrenci sayısına uygun sınıflarda gerçekleĢtirilmektedir. 

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders baĢarı puanı yarıyıl/yıl içi ve 

yarıyıl/yılsonu sınavlarının katkı oranlarına bağlı olarak yine 100 puan üzerinden hesaplanır. 

Öğrencinin bir dersten baĢarı notu dersi veren öğretim elemanı veya ilgili sınıf koordinatörü 

tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve 

mutlak değerlendirme yöntemlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. 

Sınav koordinasyonunun nasıl yapılacağı, salonların ve sınav görevlilerinin belirlenmesi 

yöntemi birimlerin personel ve fiziksel imkânları göz önünde tutularak BYK tarafından 

belirlenir. Sınava giren öğrenci, BYK tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. 

Bölüm BaĢkanlığı tarafından ve danıĢman öğretim elemanları tarafından sınav kuralları 

öğrenciler bilgilendirilir. 

 

1.5.2 Bu yöntemlerin Ģeffaf, adil ve tutarlı nitelikte olduğunu gerekçeleriyle açıklayınız. 

1.5.2 

Tüm sınavlar ve değerlendirme iĢlemleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları tarafından yürütülmektedir. Bu esaslar 

çerçevesinde; 

1. Sınava girecek öğrencilerin kimlik kartlarını yanında bulundurmak mecburidir. 

2. Sınav salonlarına cep telefonu vb. iletiĢim ve elektronik cihazlarla giriĢ yapılamaz. 

Zorunlu nedenlerden dolayı getirmek zorunda olanların tüm cep telefonu ve diğer cihazlarını 

sınav gözetmeninin gösterdiği yere bırakmaları zorunludur. Yanında cep telefonu vb. cihaz 

getirenlerin bu cihazlarının kaybolması durumunda Geleneksel Türk Sanatları Bölüm 

BaĢkanlığı sorumlu değildir, sorumluluk tamamıyla öğrencilere aittir. 

3. Öğrenciler sınava Fakülteye sınavdan en az 15 dakika önce gelmekle yükümlüdür. 

Sınav saatinin 15 dakikasından sonra gelen öğrenciler sınava alınmaz. YanlıĢ salonda veya 

yanlıĢ dersin sınavına girilmesi durumunda sorumluluk tamamıyla öğrencilere ait olup 

herhangi bir hak talep edemez. 

4. Sınav salonunda oturma düzeninden sınav görevlileri yetkilidir. Sınav baĢlamadan 

veya sınav esnasında gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin yerini değiĢtirebilir. 

5. Sınav esnasında her ne sebeple olursa olsun salondan çıkan öğrenci tekrar sınava 

alınmaz. 

6. Soruların dağıtımı sırasında sınıfta olan öğrenciler sınava girmiĢ sayılır. Sınav 

tutanağını imzalamak ve sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür. 



7. Sınav baĢlamadan önce öğretim elemanları sınav kurallarını okuyarak varsa sınavla 

ilgili veya sorularla ilgili soruları soruları açıklar. Sınavınız baĢlatılması itibariyle sınav 

süresince soru sormak yasaktır. 

8. Sınav sırasında cevap kâğıtlarındaki kimlik bilgilerinin doldurulması ve imzaların 

tükenmez kalemle atılması zorunludur. 

9. Sınav esnasında silgi, kalem ve hesap makinesi gibi araçların değiĢtirilmesi yasaktır. 

  

10. Sınav görevlileri; sınav kurallarını, düzenini ve iĢleyiĢini bozan, sınavın yapılmasını 

engelleyen ve sınav görevlilerine hakaret eden öğrenciler hakkında tutanak tutar ve bu 

öğrenciler hakkında iĢlem yapar. 

12. Sınav görevlileri tarafından, kopya çeken veya kopya çekmeye teĢebbüs eden 

öğrencilerin tespit edilmesi halinde tutanak tutularak ders sorumlusu öğretim elemanına 

teslim edilir. Kopya çeken veya teĢebbüs eden öğrenciler uyarılmak zorunda değildir. 

13. Sınavlarda, her ne Ģekilde olursa olsun kopya çeken, çekme giriĢiminde bulunan, 

yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği tespit edilen ve 

sınav, uygulama ve diğer çalıĢmalar sırasında her ne Ģekilde olursa olsun genel düzeni bozan 

öğrenciler sınavdan 0 (sıfır) not almıĢ sayılırlar. Ayrıca ilgili öğrenciler hakkında 18/8/2012 

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin soruĢturması yapılır. 

14. Sınavı yapan öğretim elemanı yedi iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarını öğrenci iĢleri 

otomasyon sistemi vasıtası ile ilan eder. Döneme ait tüm sınav evrakını dönem sonu 

sınavından sonra dekanlığa/müdürlüğe teslim eder. Bu evraklar iki yıl süreyle saklanır. 

 

Kanıtlar 

 

Önlisans ve Lisans Eğitiminde Ortak Zorunlu, Seçmeli ve AlandıĢı Seçmeli Dersler Eğitim 

Öğretim Sınav ve Uygulama Esasları Yönergesi.pdf 

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE 

SI YÖNETMELĠĞĠ.pdf 

Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına 

Dair Uygulama Esasları.pdf 

Yaz Okulu Uygulama Esasları ve Ġlkeleri.pdf 

 



1.6. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm 

koĢulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliĢtirilmiĢ ve uygulanıyor 

olmalıdır. 

1.6.1 Programdaki öğrenci ve mezun sayılarının yıllara göre değiĢimini gösteren Tablo 

1.4’ü doldurunuz. 

1.6.1 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 11 öğrenci alarak eğitim-öğretime baĢlayan Geleneksel 

Türk Sanatları Bölümü son beĢ yılı içeren öğrenci ve programdan mezun sayılarına iliĢkin 

bilgiler Tablo 1.13’de verilmiĢtir. 

1.6.2 Öğrencilerin mezuniyetlerine karar vermek ve programın gerektirdiği tüm koĢulları 

yerine getirdiklerini belirlemek için kullanılan yöntem(ler)i özetleyiniz. 

1.6.2 

Öğrencilerin mezuniyet süreçleri “Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” MADDE 23 Diploma ile ilgili esasları Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine ĠliĢkin Yönergeye 

göre düzenlenmektedir. Bu yönetmenlikte geçen ilkelere göre; Bölüm müfredatını baĢarıyla 

tamamlayan ve GANO değeri en az 

2.00 olan öğrenciye lisans diploması verilir. 

Öğrencilere mezuniyetine kadar almıĢ olduğu derslerdeki baĢarı durumunu ve varsa akademik 

dereceleri gösteren öğrenci not durum belgesi ile diploma eki verilir. 

Öğrencilerin durumları her yarıyıl sonunda değerlendirilerek, not durum belgesinde, 

bulunduğu yarıyıla kadar GANO değeri 3.00 – 3.49 olanlar için onur öğrencisi; 3.50 – 4.00 

olanlar için, üstün onur öğrencisi ibaresi yazılır. Bu Ģartlarda mezun olan öğrencilere 

diplomaları ile beraber onur belgesi veya üstün onur belgesi verilir. Disiplin cezası bulunan 

öğrenciler bu haktan yararlanamaz. Ayrıca, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencinin 

mezun olabilmesi için üçüncü sınıfta yer alan “Staj” ve son sınıfta yer alan “Bitirme Projesi I” 

ve “Bitirme Projesi II’ yi baĢarmak zorundandır. Bitirme Projesi; Geleneksel Türk Sanatları 

Bölümü öğrencilerinin lisans eğitimleri boyunca edindikleri teknik ve kuramsal bilgi, birikim 

ve uygulama düzeyini gösteren bir çalıĢmadır. Bitirme Projesinin amacı, öğrencilerin lisans 

eğitiminin ilk 6 dönemi boyunca edindikleri mesleki bilgi, birikim ve becerileri 

somutlaĢtırmak, bilimsel araĢtırma ve uygulama düzeyini geliĢtirmek ve mezuniyet sonrası 

döneme hazırlanmalarını sağlamaktır. Bitirme Projesi I ve II “AraĢtırma” ve “Uygulama” 

olmak üzere iki alt alan çalıĢmayı içermektedir. 

1.6.3 Bu yöntem(ler)in güvenilir olduğunu gerekçeleriyle açıklayınız.  



1.6.3 

Tüm bu süreçler; “Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav 

Yönetmeliği”, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin 

Düzenlenmesine ĠliĢkin Yönerge”, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans 

Eğitiminde Ortak Zorunlu/Seçmeli Ve AlandıĢı Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim Sınav Ve 

Uygulama Esasları Yönergesi”, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Muafiyet 

Ve Ġntibak ĠĢlemleri Yönergesi”, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans 

Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama 

Esasları” Bölüm Kurulu, Birim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları çerçevesinde 

yürütülmektedir. 

Yine yukarıda adı geçen yönetmenlik, yönerge, usul ve esaslara ek olarak olarak öğrenci iĢleri 

tarafından öğrenci bilgi sistem programında yer alan mezun adayların iĢlemlerinde; 

1. AGNO kontrolü, 

2. Kredi kontrolü, 

3. AKTS kontrolü, zorunlu ders kontrolü, 

4. Seçmeli ders kontrolü, 

5. BaĢarısız ders kontrolü ve mezun öğrencilerin listesi oluĢturulur. 

Mezun listesinin oluĢturulmasında otomasyon kullanılması tüm öğrenciler için eĢit ve 

güvenilir bir sonuç ortaya çıkartmaktadır. Mezun öğrencilerin listesi öğrencilerin akademik 

danıĢmanına öğrenci bilgi sistemi üzerinden gönderilmektedir ve danıĢman tarafından 

öğrencilerin mezuniyet Ģartlarını sağladığına dair onay alınmaktadır. Onaylanan öğrenciler 

transkriptleri ile birlikte bölüm yönetim kurulunun onayının alınması için bölüme 

gönderilmektedir. Bölüm yönetim kurulu kararı ile öğrencilerin mezuniyetlerine karar 

verilmektedir. Sonuç olarak, mezun öğrencilerin belirlenmesi için otomasyon programının 

kullanılması, akademik danıĢman onayının alınması ve yönetim kurulu kararının alınması 

mezuniyet koĢullarının sağlanması için güvenilirliği artırmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

Tablo 1.13. Öğrenci Sayıları.docx 

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine ĠliĢkin Yönerge.pdf 

 

2. PROGRAM EĞĠTĠM AMAÇLARI 

2.1. Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçları tanımlanmıĢ olmalıdır. 



  

Plastik ve görsel birikimlerinden beslenen sanatçı, tasarımcı ve sanat eğitimcisi yetiĢtirmek 

için program eğitim amaçları ve bu doğrultuda da müfredatları hazırlanmıĢtır. 

 

Kanıtlar 

Tablo 2.1. Program Eğitim Amaçları 

 

2.2. Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte eriĢmeleri istenen kariyer 

hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımına uymalıdır. 

2.2. 

Geleneksel Türk Sanatları 2020-20211 yılında öğrenci almaya baĢlamıĢtır. Programımızda Ģu 

an için mezun öğrenci bulunmamaktadır.  

 

2.3. Kurumun, fakültenin ve bölümün öz görevleriyle uyumlu olmalıdır. Kurum, fakülte ve 

bölümün misyonları; 

Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, çağdaĢ üretken bireyler yetiĢtirmek, çağdaĢ ve 

evrensel sanat üreten bireyler yetiĢtirmek, sonuç olarak bir bütün olarak misyonlar 

birbirleriyle tam anlamıyla örtüĢmektedir. 

Kurum, fakülte ve bölümün misyonları; 

Bilimsel araĢtırma ve kaliteyi artırmak, çağını anlayabilen, sorgulayabilen çağın sanat anlayıĢı 

kavramını toplumsal katkı biçiminde sunabilen, deneysel bir çalıĢma biçimini içselleĢtirerek 

Geleneksel Türk Sanatını evrensel boyuta taĢıyabilen bir öğretim anlayıĢını 

kurumsallaĢtırmak. Her üç misyon anlayıĢı da yine bir bütün olarak birbirleriyle tam 

anlamıyla örtüĢmektedir. 

 

Kanıtlar 

Tablo 2.2. Program Eğitim Amaçlarının Kurum, Fakülte, Bölüm Vizyon ve Misyonu ile 

Uyumu 

2.4. Programın çeĢitli iç ve dıĢ paydaĢlarını sürece dahil ederek belirlenmelidir. 

  

Programın dıĢ paydaĢları, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneği BaĢkan Yardımcısı Zeynep 

GÜRMAN, Kültür Bakanlığı Keçe Sanatçısı Gülenay YALÇINKAYA’dır. PaydaĢlarla 

yarıyıl baĢlangıçlarında toplantı yapılmaktadır. Programın iç paydaĢları da fakültemizin diğer 



programlarıdır. Bu programlarla gerek akademik toplantılarda gerekse etkinlik toplantılarında 

biraraya gelinmektedir. 

 

Kanıtlar 

 

Tablo 2.3 DıĢ PaydaĢlar 

2.5. Kolayca eriĢilebilecek Ģekilde yayımlanmıĢ olmalıdır. 

Programın eğitim amaçları gerek fakülte web sitesinde gerekse Avrupa Yükseköğretim 

Alanında eĢgüdümü amaçlayan Bologna sistemi bağlamında Üniversitemizin Bologna 

linkinden elde edilebilir. 

https://gsf.aku.edu.tr/bolumler/ 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspxlang=tr&curOp=showPac&curUnit=30&curSun

it=3002 

Kanıtlar 

Tablo 2.1. Program Eğitim Amaçları 

 

2.6. Programın iç ve dıĢ paydaĢlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun  aralıklarla 

güncellenmelidir. 

Program eğitim amaçları, Geleneksel Sanatların ve sanat eğitiminin temel ilkelerini 

kapsamaktadır. Program Geleneksel Sanatlardan yararlanarak özgün tasarımlar yapabilen 

öğrenciler yetiĢtirmeyi amaçlamaktadır. DeğiĢiklikler ders ekleme ve çıkarma, yarıyıl bazında 

yerlerini değiĢtirme biçiminde gerçekleĢtirilmektedir. Ama buna karĢın, bu vesileyle 

programın eğitim amaçları daha çok geliĢtirilmiĢ ve ekte ki dosya da görüleceği üzere 

güncellenmiĢtir. Ġç ve dıĢ paydaĢlar, fikirlerini beyan etmekte ve görüĢleri 

değerlendirilmektedir. 

 

Kanıtlar 

Tablo 2.1. Program Eğitim Amaçları 

 

3. PROGRAM ÇIKTILARI 

3.1. Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaĢabilmek için gerekli bilgi, beceri ve 

davranıĢ bileĢenlerinin tümünü kapsamalı ve ilgili (MÜDEK, FEDEK, SABAK, EPDAD vb. 

gibi) Değerlendirme Çıktılarını da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, program 



eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koĢuluyla, kendilerine özgü ek program çıktıları 

tanımlayabilirler. 

 

3.1.1 Tanımlanan program çıktılarını burada sıralayınız. Program çıktıları ilgili akreditasyon 

kuruluĢunun (MÜDEK, TEPDAD, FEDEK, VEDEK, EPDAD, HEPDAK, ĠLAD-ĠLEDAK, 

SAB TUADER-TURAK, ECZAKDER ve TPD) tanımına uymalı ve öğrencilerin 

mezuniyetlerine kadar  r edinmeleri beklenen bilgi, beceri ve davranıĢlardan oluĢmalıdır. 

  

3.1.1 

Geleneksel Sanatları Bölümü program çıktılarının oluĢturulması sürecinde Türkiye 

Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) dikkate alınmıĢtır. 

Program Öğrenme Çıktıları: 

Bu programın baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmasıyla öğrenciler Ģunları yapabileceklerdir: PÇ1: 

Sanat kültürü ve estetik konularına iliĢkin bilgiye sahiptir. 

PÇ2: Sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir. 

PÇ3: Geleneksel sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.  

PÇ4: Geleneksel sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. 

PÇ5: Geleneksel sanat alanının iliĢkili olduğu disiplinler arası etkileĢim konusunda bilgi 

sahibidir. 

PÇ6: Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Tezhip, Minyatür, Çini, Halı-Kilim, 

sanatlarında özgün tasarımlar yapabilir ve uygulayabilir.  

PÇ7: Uygulamadan edindiği tecrübeyi teorik alana taĢıyabilir. 

PÇ8: Geleneksel sanat alanına iliĢkin yöntem ve teknikleri kullanır.  

PÇ9: Geleneksel sanat alanlarının içindeki alt disiplinlerin etkileĢimini değerlendirir.  

PÇ10: Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.  

PÇ11: Çok boyutlu algılayabilme, düĢünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini 

geliĢtirir. 

 PÇ12: Yenilikçi tasarımlar yapabilir. 

PÇ13: Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kiĢilere görsel, yazılı ve sözlü 

iletiĢim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.  

 

PÇ14: Alanında baĢarıyla iĢ yürütebilecek duyarlılığa sahiptir. 

 

PÇ 15: Alanında baĢarıyla iĢ yürütebilecek duyarlılığa sahiptir. 



 

3.1.2 Program çıktılarının ilgili akreditasyon kuruluĢunun (MÜDEK, TEPDAD, FEDEK, 

VEDEK EPDAD, HEPDAK, ĠLAD-ĠLEDAK, SABAK, TUADER-TURAK, ECZAKDER ve 

TPD) çıktılar tümünü eksiksiz bir Ģekilde nasıl kapsadığını gösteriniz. Eğer program çıktıları, 

ilgili akreditasyon kuruluĢunun (MÜDEK, TEPDAD, FEDEK, VEDEK, EPDAD, HEPDAK, 

ĠLAD-ĠLEDAK, SAB TUADER-TURAK, ECZAKDER ve TPD) çıktılarından farklı bir 

Ģekilde tanımlanmıĢsa, bileĢe bazında ayrıntılı bir çapraz iliĢki tablosu kullanılmalıdır. 

3.1.2 

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Sanat eğitimi programı olup 

uluslararası nitelikte, yaratıcı, eleĢtirel düĢünebilen, değer ve bilgi üreten sanatçılar yetiĢtiren 

bir kurum olup yukarıda adı geçen akreditasyon kuruluĢlarının (/(MÜDEK, TEPDAD, 

FEDEK, VEDEK, EPDAD, HEPDAK, ĠLA ĠLEDAK, SABAK, TUADER-TURAK, 

ECZAKDER ve TPD) çıktılarının tümünü eksiksiz bir Ģekil nasıl kapsadığını gösteriniz. Eğer 

program çıktıları, ilgili akreditasyon kuruluĢunun (MÜDEK, TEPDAD, FEDEK, VEDEK, 

EPDAD, HEPDAK, ĠLAD-ĠLEDAK, SABAK, TUADER-TUR ECZAKDER ve TPD) çatısı 

altına girmemektedir.  

3.1.3 Program çıktılarının program eğitim amaçlarıyla uyumunu irdeleyiniz ve program 

eğitim amaçlarına eriĢilmesini nasıl desteklediğini aralarındaki iliĢkileri kullanarak 

açıklayınız. 

3.1.3 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü sanat kültürü, estetik ve Geleneksel sanat ve tasarım 

materyallerine iliĢkin bilgiye sahip olan öğrenciler yetiĢtirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, 

geleneksel sanat, tasarım yöntem ve teknikleri konusunda, geleneksel sanat alanının iliĢkili 

olduğu disiplinler arası etkileĢim ve araĢtırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. 

Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Tezhip, Minyatür, Çini, Halı-Kilim sanatlarında 

özgün tasarımlar yapabilir ve uygulayabilir. Uygulamadan edindiği tecrübeyi teorik alana 

taĢıyabilir. Geleneksel sanat alanına iliĢkin yöntem ve teknikleri kullanır. Geleneksel sanat 

alanlarının içindeki alt disiplinlerin etkileĢimini değerlendirir.  Çözümlemeye dayalı 

yorum becerisine sahiptir. Çok boyutlu algılayabilme, düĢünebilme, tasarlayabilme, 

uygulayabilme becerisini geliĢtirir. Yenilikçi tasarımlar yapabilir. Alanı ile ilgili konuları 

uzman ya da uzman olmayan kiĢilere görsel, yazılı ve sözlü iletiĢim yöntemlerini kullanarak 

etkin ve doğru olarak aktarır. Alanında baĢarıyla iĢ yürütebilecek duyarlılığa sahiptir. 

 



Bu amaçlar doğrultusunda bölümümüz, bilimsel ve felsefi düĢünceye açık, sanat, kültür, 

felsefe, bilim ve teknoloji etkileĢimini tarih bilinciyle ve çağa özgü olarak kavrayabilen, 

aydınlanmıĢ bir bilinçle çağındaki geliĢmeleri takip eden ve her alanındaki sorunlarına karĢı 

duyarlı, deneyselliğe ve yeniliğe açık, yaratıcı, paylaĢımcı, ulusal ve uluslararası alanda 

değerler ve yapıtlar üretebilen hedefler üzerinden program çıktılarını oluĢturmuĢtur. 

Yaratıcılık, özgünlük, çağdaĢlık, evrensellik, yenilikçilik temel değerleri üzerinde program 

çıktıları eğitim amaçlarını taĢımaktadır. Ayrıca disiplinler arasılığa önem veren bölüm bu 

konuya programda ve program çıktılarında yer vermiĢtir. 

3.1.4 Program çıktılarını belirleme yöntemini anlatınız.  

3.1.4 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü program çıktılarının oluĢturulması sürecinde Türkiye 

Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Bologna Sistemi ve ilgili mevzuatlar dikkate 

alınarak belirlenmiĢtir. Program çıktıları bölüm toplantılarında tek tek ele alınmıĢ, tüm bölüm 

öğretim elemanlarının fikir, öneri ve yaklaĢımları değerlendirilerek oluĢturulmuĢtur. Program 

çıktılarının oluĢturulmasında Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Bologna koordinatörünün de 

görüĢleri alınmaktadır. 

Kanıtlar 

3.1.4. Öğretim planında yer alan tüm derslerin (bölüm dışı dersler dahil) izlenceleri, 

Bologna Bilgi Paketinde verilmiştir. İlgili sayfa linki kanıt olarak sunulmuştur. 

 

3.1.5 Program çıktılarını dönemsel olarak gözden geçirme ve güncelleme yöntemini 

anlatınız.  

3.1.5 

Eğitim programının amaç ve hedefleri, öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri ve 

tutumları içermekte olup, 8. yarıyıl sonunda öğrencinin alan bilgisi, mesleki yeterliliği ve 

yetkinliklerini tanımlamaktadır. Tüm bu iliĢkiler eğitim-öğretim bilgi sistemimizdeki program 

çıktılarımızda, program çıktıları matrisinde aktif olarak gözlemlenebilir. 

Süreç içerisinde öğrencilerin baĢarı durumları izlenmektedir. Geleneksel Türk Sanatları 

Program çıktılarının önümüzdeki günlerde yeniden ele alınarak güncellenmesi ve çalıĢmalar 

yapılması planlanmaktadır. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri 1.ve 2. yarıyıl içerisinde Temel Sanat Eğitimi, 

Genel Sanat Tarihi gibi uygulamalı ve kuramsal “Temel Eğitim” dersleri alırlar. Öğrenciler, 3. 

yarıyıldan itibaren uzmanlaĢmak istediği alanlara yönelik dersler ve atölyeler seçebilmektedir.  

4. sınıfta alan bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koydukları proje çalıĢmalarını 



“Diploma Projesi” dersleri kapsamında gerçekleĢtirirler. Tüm bu süreçlerde program çıktıları 

gözden geçirilmekte ve öneriler çerçevesinde değiĢikliklere gidilebilmektedir. 

 Disiplinler arası etkileĢime önem veren programımız, kendine özgü duyarlılığını öne 

çıkararak, yaratıcılığın geliĢtirilmesine olanak sağlayacak bir ortamda kuramsal ve uygulamalı 

olarak sürdürülür. Bu eğitim boyunca kazanılan sanatsal formasyon öğrencinin çalıĢmalarında, 

mezuniyetine kadar, belirginleĢerek kendini gösterir. 

Yukarıda ayrıntılarıyla vurguladığımız bölüm eğitimimiz, yöntemleri, felsefesi ve ders 

program içeriğiyle profesyonel sanat eğitimini uygulayabilme sorumluluğunu sanatsal 

üretimin içinde olma sorumluluğu ile bütünleĢtirebilmiĢ, bu kapsamda eğitim amaçlarını ve 

program çıktılarını belirlemiĢtir. Programdan mezun olanlar Kültür Bakanlığının ilgili 

kurumlarında uzman, eğitici, sanatçı olarak görev alabilirler. Ayrıca, özel sektörde ilgili 

fabrikalarda tasarım, üretim bölümlerinde çalıĢabilirler. Mezunlar, sanatsal faaliyette 

bulunabilir; Halk Eğitim Merkezlerinde açılan Tezhip, Dokuma, Ebru vb. kurslarda usta 

öğretici olabilirler. 

 

Kanıtlar 

 

Tablo 3.1 Program Çıktıları.docx 

 

3.2. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek 

için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluĢturulmuĢ ve iĢletiliyor olmalıdır. 

3.2.1 Program çıktılarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere, sağlanma düzeyini dönemsel 

olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan ölçme ve değerlendirme sürecini anlatınız. Bu 

amaçla kullanılan ölçme ve değerlendirme süreci sistematik olmalı, doğrudan ölçüm 

yöntemlerinin kullanımına imkân verecek Ģekilde, ağırlıklı olarak öğrenci çalıĢmalarına ve 

somut verilere dayanmalıdır. Yalnızca anketler ve/veya öğrenci ders baĢarı notları gibi, 

dolaylı ölçüm yöntemlerine dayalı süreçler yeterli sayılmayacaktır. Normal Örgün Öğretim 

yanında Ġkinci Örgün Öğretim programının da bulunması durumunda, bu süreç Normal Örgün 

Öğretim ve Ġkinci Örgün Öğretim programları için ayrıĢtırılmıĢ sonuçlar verecek Ģekilde 

uygulanmalıdır. 

3.2.1 

Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için 

kullanılan ölçme ve değerlendirme süreci TYYÇ-Program Yeterlilikleri ĠliĢkisi çerçevesinde 

yürütülmektedir. Bölüm program çıktıları belirlenirken ilgili yönetmelikler ve Bologna sitemi 



dikkate alınmaktadır. Program çıktıları bölüm toplantılarında madde madde değerlendirilerek 

belirlenmektedir. Her eğitim öğretim dönemi dönem sonu değerlendirme bölüm 

toplantılarında öneriler çerçevesinde öğretim planı ve dolayısıyla program çıktıları üzerinde 

görüĢ ve öneriler sunulmaktadır. Gerekli görüldüğünde tüm ilgililerin görüĢ ve önerileri 

doğrultusunda Bölüm Kurulu kararı ile güncellenerek Birim Yönetimine gönderilebilir. 

Program çıktılarının öğrenciler tarafından ne derecede kazanıldığı sınav, ödev, proje, vb. gibi 

ölçme araçları üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme ile bölümün program çıktılarını ne 

ölçüde sağladığına iliĢkin veriler elde edilmekte ve bölüm toplantılarında 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, program çıktıları eğitim-öğretim bilgi sisteminden ve 

öğrenci bilgi sisteminden takip edilmektedir. 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönergesinin 18/1/b. maddesi gereği öğrencilere her yarıyıl 

sonunda her bir ders için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Eğitsel Performans Ölçeği 

uygulanmaktadır. Kalite Yönergesinin 9/1/e. maddesi kurumun hizmet kalitesini ve paydaĢ 

memnuniyetini ölçmek" amacıyla Kalite Komisyonu adına Kalite Koordinatörlüğü tarafından 

yapılan akademik döneme iliĢkin Eğitsel Performans Ölçeği sonuçları programlar bazında 

paylaĢılmaktadır. 

Eğitim-Öğretim Yönergesinin 17/4. maddesine göre Eğitsel Performans Ölçeği, her yıl 

temmuz ayında bölüm, anabilim/anasanat dalı tarafından analiz edilmektedir. Bu amaçla 

gönderilen Eğitsel Performans Ölçeği sonuçları ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalının 

kurullarında değerlendirilmekte; ardından değerlendirmeler birimimizdeki ilgili kurullarda 

değerlendirilerek paydaĢ memnuniyet düzeyinin düĢük olduğu alanlarda iyileĢtirmeler 

yapmak ve memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu alanlarda sürdürülebilirliği sağlamak 

amacıyla önlemler alınmaktadır. 

Öte yandan bölüm olarak program çıktılarının değerlendirme sürecinde iç ve dıĢ paydaĢların 

katılımına önem verilmektedir. Üniversitemiz tarafından yapılan anket değerlendirmelerinin 

dıĢında bölüm olarak program çıktılarının değerlendirilmesine yönelik iç ve dıĢ paydaĢlara 

yönelik anket çalıĢmaları planlanmaktadır. 

3.2.2 Bu sürecin iĢletildiğine dair kanıtlarınızı sununuz.  

3.2.2 

Öğrencilerimiz Bilgi Sistemi üzerinden ilgili tüm bilgilere ulaĢabilmektedir. 

Program çıktıları eğitim-öğretim bilgi sisteminden ve öğrenci bilgi sisteminden de takip 

edilmektedir. Program çıktılarının sağlanma düzeyinin dönemsel olarak belirlenmesi, 

öğrencinin herhangi bir dönem (güz/bahar) içerisinde aldığı derslerdeki baĢarı seviyesi ile de 

ilgilidir. 



 

Kanıtlar 

 

Tablo 3.2 TYYÇ-Program Yeterlilikleri ĠliĢkisi.docx  

 

3.3. Programlar mezuniyet aĢamasına gelmiĢ olan öğrencilerinin program çıktılarını 

sağladıklarını kanıtlamalıdır. 

Programlar mezuniyet aĢamasına gelmiĢ olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıklarını 

ölçen bir veri bulunmamaktadır. Fakat iyileĢtirme süreçleri çerçevesinde mezuniyet aĢamasına 

gelmiĢ olan öğrencilere program çıktılarını ve kazanımlarını ölçmeye yönelik anket çalıĢması 

planlanmaktadır. 

Geleneksel Türk Sanatları 2020-20211 yılında öğrenci almaya başlamıştır. 

Programımızda şu an için mezun öğrenci bulunmamaktadır.  

 

Kanıtlar 

 

Tablo 3.3. Program Çıktılarının Program Eğitim Amaçlarıyla Uyumu 

4. SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME 

4.1. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın 

sürekli iyileĢtirilmesine yönelik olarak kullanıldığına iliĢkin kanıtlar sunulmalıdır. 

4.2. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın 

sürekli iyileĢtirilmesine yönelik olarak kullanıldığına iliĢkin kanıtlar sunulmalıdır. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim öğretim kalitesinin artırılması ve belirlenen 

sorunların giderilmesi kapsamında sürekli iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, 

öncelikli olarak öğrencilerin, iç ve dıĢ paydaĢların görüĢlerine önem verilmektedir. Bölümün 

iç paydaĢlarından olan öğrencilerden, akademik personelden, program öğretim amaçları ve 

program çıktılarının belirlenmesi hususunda görüĢ ve önerileri alınmakta, anket/görüĢ formu 

ile görüĢ ve önerilerin alınmasına devam edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, iç 

paydaĢlarımızdan olan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve Rektörlükten makamının da 

fikirleri alınmaktadır.  

DıĢ paydaĢlar olarak belirlenen bölüm mezunları, sektör temsilcileri, diğer üniversitelerdeki 

akademisyenler ve yerel yönetimlerden bölüm program çıktılarının ve program öğretim 

amaçlarının belirlenmesi konularında görüĢ ve öneriler alınmaktadır. Yine dıĢ paydaĢlarımız 

olan üniversitenin farklı birimlerinden ilgili konular kapsamında görüĢleri alınmaktadır. 



DıĢ paydaĢlardan olan YÖK, ÖSYM tarafından çıkarılan yasa ve yönetmeliklere göre 

bölümde değiĢiklikler/düzenlemeler yapılmaktadır. Ġç ve dıĢ paydaĢlardan alınan görüĢ ve 

öneriler Bölüm Kurullarında bölüm öğretim elemanları tarafından tartıĢılıp görüĢülerek bir 

karara bağlanmaktadır. Ayrıca Bölüm Kurul toplantılarında bölüm öz görevleri, program 

öğretim amaçları, program çıktılarının belirlenmesi, öğretim planı (müfredat) ve içeriğinin 

oluĢturulması, eğitim-öğretim kadrosunun belirlenmesi ve eğitim-öğretim altyapısının 

geliĢtirilmesi konuları görüĢülmektedir. Bölüm Kurulu toplantılarında ders programları 

sürekli gözden geçirilmekte ve çağın akademik ve bilimsel geliĢmelerine uygun olmak üzere 

revize edilmektedir. Bölüm kurulunda görüĢülen konular ve alınan kararlar eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ara sınav ve dönem sonu 

sınavları, öğrenci anketleri, mezun anketleri, staj anketleri, bölüm kurul toplantıları, akademik 

kurul toplantıları, bölümdeki diğer komisyonların faaliyetleri, öğretim üyelerinin görüĢleri ve 

dıĢ paydaĢ görüĢleri, eğitim ve öğretimin sürdürülmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate 

alınmaktadır. 

 

4.3. Bu iyileĢtirme çalıĢmaları, baĢta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, 

programın geliĢmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmıĢ, somut 

verilere dayalı olmalıdır. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde, önceki yıllarda uygulanan program geliĢtirme 

önerileri tüm bölüm öğretim elemanlarını kapsayarak geniĢletilmiĢ, uygulamaya geçirilmiĢtir. 

Bölüm kurulu toplantılarında “Eğitim Amaçları”, “Program Çıktıları” ve “Taslak Ders Planı” 

gündeme alınmakta ve değerlendirilmektedir. Toplantılarda oluĢturulan “Taslak Ders Planı” 

ve tartıĢmalar dikkate alınarak bölümde gerçekleĢtirilen kontroller sonucu ders planı son 

haline getirilmekte, ders içerikleri hazırlanmakta ve onay süreci gerçekleĢtirilmektedir. Bu 

aĢamadaki kontrol iĢlemi planda yer alan derslerin Program Çıktılarına ne ölçüde katkı 

yaptığını belirten “Ders Değerlendirme Tabloları” Ölçüt 2.’ye uygun biçimde yapılmaktadır. 

Yukarıda tanımlanan Planlama aĢamasının ardından onaylanan ders planı Fakülte Yönetim 

Kurulundan geçtikten sonra Senatoya sunulmakta ve kabul edildiği takdirde uygulamaya 

alınmaktadır. 

Öte yandan her yarıyıl ders planındaki her ders için hazırlanan Ders Dosyalarındaki bilgiler ve 

Ders Değerlendirme Anketlerinin değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak gerekli 

görüldüğü takdirde güncellemelere gidilmektedir. 

5. EĞĠTĠM PLANI 



5.1. Her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir 

eğitim planı (müfredatı) olmalıdır. Eğitim planı bu ölçütte verilen ortak bileĢenler ve disipline 

özgü bileĢenleri içermelidir. 

5.1.1 Öğretim planını Tablo 5.1, Tablo 5.2, Tablo 5.3 ve Tablo 5.4’ü doldurarak veriniz. Bu 

tabloları doldururken yeteri kadar satır ekleyebilirsiniz. Tablo 5.1'deki "Alanına Uygun Temel 

Öğretim" kategorisinin genellikle 1. sınıf ve kısmen 2. sınıftaki ve genellikle programın 

tümüne hazırlayan derslerden oluĢması beklenmektedir. "Alanına Uygun Öğretim" 

kategorisinin ise, genellikle 2. sınıfta baĢlayan ve üst sınıflarda yoğunlaĢan derslerle 

karĢılanması beklenmektedir. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, günümüze ve geleceğe yönelik tasarımlar yapabilecek, 

kendi alanlarında geçmiĢte var olan kaynakları gün ıĢığına çıkaracak, kültürel birikimleri 

günlük yaĢama geçirilmelerinde ve korunarak gelecek kuĢaklara aktarılmalarında etkin 

görevler alacak, taklitçilikten uzak, özgün, bilinçli, nitelikli, üretken sanatçı adayları 

yetiĢtirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sürecinde, Geleneksel Türk Sanatları kapsamında 

bilimsel araĢtırmalar yapılması, günümüzde halen yaĢayan ve bununla birlikte gittikçe yok 

olan sanat ürünlerinin saptanması, bu sanat alanlarının sanat eğitimi alan bireyler eliyle 

varlıklarını sürdürmesi, geliĢtirilmesi, yeni tasarımlar ve ürünlerin ortaya konulması, 

ulaĢılabilen kaynaklar ölçüsünde sanatsal üretimlerin arĢivlenmesi ve Türk kültür birikiminin 

sistematik olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Bu çerçevede bölümümüz, bilimsel ve felsefi düĢünceye açık, sanat, kültür, felsefe, bilim ve 

teknoloji etkileĢimini tarih bilinciyle ve çağa özgü olarak kavrayabilen, aydınlanmıĢ bir 

bilinçle çağının her alanındaki sorunlarına karĢı duyarlılığını, sorgulayıcı tavrını, tepkisini, 

deneyselliğe ve yeniliğe dayalı sanat tavrıyla örtüĢtürebilmiĢ özgün yaratıcı kimliğe sahip 

öğrenci profiline iliĢkin bir bilinci, öğrenciye kazandırmak arzusu içerisindedir. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne ait eğitim programının amaç ve hedefleri, öğrencilerin 

kazanması beklenen bilgi, beceri ve tutumları içerir ve mezun öğrencilerden beklenen yeterlik 

ve yetkinlikleri tanımlar. Bu amaç ve hedefler, mesleksel ve toplumsal beklentileri 

karĢılamasına yönelik tüm yetkinlikleri kapsamaktadır. Bu yetkinlikler mezuniyet öncesi 

eğitime ayrılan süreye uygun ölçüde, öğrencinin gelecekte sürdüreceği mesleki kariyere 

ulaĢması ve eğitimine yeterli bir bilgi donanımıyla devam etmesi noktasında öğrencilere 

yetkin bir müfredat çerçevesinde eğitim vermek amaçlanır. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Planı Tablo 5.1, Tablo 5.2, Tablo 5.3 ve Tablo 

5.4’de verilmektedir. 



Geleneksel Türk Sanatları Bölümü eğitim-öğretim planı; öğrencinin geleneksel üretim alanları 

ile ilgili teorik ve uygulamalı verileri kullanarak güncel tasarımlar yapmaları, geleneksel ve 

çağdaĢ sanatı takip etmeleri ilkeleri üzerine kurulu bir program ile yürütülmektedir.  

 

5.1.2 Öğretim planının, öğrenciyi meslek kariyerine veya aynı disiplinde öğretimini 

sürdürmeye nasıl hazırladığını, program eğitim amaçlarına ve program çıktılarına eriĢimi nasıl 

desteklediğini açıklayınız. Burada, öğretim planında yer alan her dersin, program eğitim 

amaçları ve program çıktıları bileĢenlerine katkılarını gösteren bir tablo kullanılması önerilir. 

Program çıktılarının her biri için, o çıktıyı tüm öğrencilere edindirmek amacıyla programda 

kullanılan yaklaĢım ve uygulamaları ayrıntılı olarak açıklayınız. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri, uygulamalı atölye derslerinin yanında, 

uygulamalı derslerini destekleyecek kuramsal dersler almaktadırlar. Geleneksel Türk Sanatları 

Bölümünün 1. ve 2. yarıyılında teorik ve uygulamaya yönelik temel dersler bulunmaktadır. 3. 

ve 4. yarıyılda alana yönelik “dokuma”, “keçe”, “ebru”, “hat”, “tezhip” gibi derslerle 

öğrencilerin alanlarında geliĢmesi sağlanır. 5. yarıyıldan itibaren de uygulamalı atölye 

derslerine ağırlık verilerek öğrenciler kendi seçtikleri alanlara yönelirler.  

Farklı sanat disiplinlerinin etkileĢimine önem veren programımızda öğrencilerin sanatçı 

kiĢiliklerinin geliĢmesinde ve çağdaĢ, özgün bir anlatım diline ulaĢmalarında uygulamalı 

çalıĢmalar kadar önemli olan ÇağdaĢ Sanat ve Yorumu, Sanat Kuramları, Sanat Sosyolojisi, 

Genel Sanat Tarihi, AraĢtırma Yöntem ve Teknikleri gibi kuramsal sanat dersleri de bulunur. 

Yukarıda ayrıntılarıyla vurguladığımız bölüm eğitimimiz, yöntemleri, felsefesi ve ders 

program içeriğiyle profesyonel sanat eğitimini uygulayabilme sorumluluğunu sanatsal 

üretimin içinde olma sorumluluğu ile bütünleĢtirebilmiĢ dinamik bir kadroyla yürütülmektedir. 

Geleneksel sanatların tarihsel geçmiĢi ile ilgili bilgilendirme çabası, iki ya da üç boyutlu 

disiplinler arası bir yaklaĢımla malzeme çeĢitliliğine dayalı deneysel uygulamalar, kuramsal 

ve estetik boyuta, sanat eleĢtirisinin her alanına iliĢkin bilgilendirme, çözümleme ve 

yorumlama çabaları bireyi merkez alan eğitim programımızın unsurlarını oluĢturur. Bu 

program, kuramsal derslerin yanı sıra konferans, seminer, work-shop, sergi ve benzeri 

programlarla desteklenir. 

 

5.1.3 Öğretim planının Ölçüt 10’da verilen programa özgü bileĢenleri içerdiğini gösteriniz. 

Örneğin baĢlığında “istatistik” nitelemesi bulunan temel bilim programlarının öğretim 

planının/içeriğinin aĢağıdaki bileĢenleri (FEDEK, 2017) içerdiği gösterilmelidir: 



5.1.4 Öğretim planında yer alan tüm derslerin (bölüm dıĢı dersler dahil) izlencelerini, 

belirtilen formata uygun olarak veriniz. 

Öğretim planında yer alan tüm derslerin (bölüm dıĢı dersler dahil) izlenceleri ekte verilmiĢtir. 

 

 

Kanıtlar 

 

Tablo 5.1 Öğretim Planı.docx 

Tablo 5.2 Yarıyıllar Temelinde Ders Planı.docx 

Tablo 5.3 Yarıyıl Temelinde Sunulan Seçmeli Dersler.docx  

Tablo 5.4 Ders ve Sınıf Büyüklükleri.docx 

Tablo 5.5 Ders-Program Çıktısı ĠliĢkisi 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=30&curSu

nit=422210 

 

5.2. Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri 

ve davranıĢların öğrencilere kazandırılmasını garanti edebilmelidir. 

5.2.1 Öğretim planının uygulanmasında kullanılan öğretim yöntemlerini (derse dayalı, 

modüler, probleme dayalı, alan çalıĢmasına bağlı, iĢyeri uygulamalı gibi) anlatınız. Öğretim 

planındaki derslerin/modüllerin (varsa) alınma sırasını gösteriniz. 

 

 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim süresi 8 yarıyıldır. Lisans eğitiminde, öğrenciler 

1.yarıyıl baĢından itibaren her yıl seçmeli sanat derslerinden birini seçerler. Ayrıca zorunlu ve 

seçmeli kültür dersleri bulunmaktadır. 

  

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri, 1. ve 2. yarıyıl içerisinde dünya sanatı 

hakkında bilgi alabilecekleri “Genel Sanat Tarihi” ayrıca “Göstergebilime GiriĢ”, “Türk 

Kültür Tarihi”, “Kariyer Planlama”, “Türk Mitolojisi”, “Sanat Sosyolojisi” gibi seçmeli kültür 

dersleri alırlar. Tasarım ilkeleri ve tasarım elemanlarının öğretildiği “Temel Sanat Eğitimi”, 

geçmiĢ dönemlerde kullanılan Türk desenlerinin öğretildiği “Türk Desenleri Atölyesi”, ayrıca 

bölümün amacına yönelik “Fotoğraf Atölyesi”, “Keçe Atölyesi”, “Alçı ve Çamur Torna” gibi 

uygulamalı atölye dersleri alırlar.  Bu dersler bağlamında ilk 2 dönemde öğrenciler, sanatın 

temel kavramlarına, tasarım öğelerine, göz-zihin-el koordinasyonuna iliĢkin kuramsal 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=30&curSunit=422210
https://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=30&curSunit=422210


kazanımlar elde edip beceri ve anlayıĢ geliĢtirirler. 3. yarıyıldan itibaren halı ve kilim dokuma 

baĢta olmak üzere tezhip ve minyatür gibi geleneksel sanatların farklı alanlarında  bireysel 

çalıĢmalar  yapabilirler. Öğrencilerin, yüzyıllar boyunca kullanılan motifleri ve üretim 

yöntemlerini değerlendirerek geleneksel ve çağdaĢ tasarımlar yapılabilmesi bölümün temel 

hedeflerindendir. Özel konulu proje çalıĢmaları ile bu program desteklenir. Yine 3. yarıyıldan 

itibaren seçmeli “Tezhip”, “Hat”, “IĢık ve Cam Sanatı”, “KumaĢ”, “Batik”, “KalemiĢi”ve 

“Seramik” atölyeleri ile öğrencilerin birikimleri arttırılır. Farklı sanat disiplinlerinin 

etkileĢimine önem veren program, çağdaĢ dünya sanatının anlamını ve bağlantılarını ortaya 

koyan bilgilendirmelerin desteğinde, öğrencinin, kendine özgü duyarlılığını öne çıkararak, 

yaratıcılığını geliĢtirmesine olanak sağlayacak bir ortamda kuramsal ve uygulamalı olarak 

sürdürülür.  Eğitim süresi boyunca öğrencinin kazandığı sanatsal formasyon, mezuniyetine 

kadar, belirginleĢerek kendini gösterir. Yukarıda ayrıntılarıyla vurgulanan bölüm eğitimi, 

yöntemleri, felsefesi ve ders program içeriğiyle profesyonel sanat eğitimini uygulayabilme 

sorumluluğunu sanatsal üretimin içinde olma sorumluluğu ile bütünleĢtirebilmiĢ, alanında 

yetki dinamik bir kadroyla yürütülmektedir. 

Öğrenciler ulusal ve uluslararası öğrenci sergileri ve yarıĢmalarına katılmaları konusunda 

motive edilmektedir. Kurum içi sanat organizasyonu ve eylemlerine aktif katılımları teĢvik 

edilerek deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Programdan mezun olanlar Kültür 

Bakanlığının ilgili kurumlarında uzman, eğitici, sanatçı olarak görev alabilirler. Ayrıca, özel 

sektörde ilgili fabrikalarda tasarım, üretim bölümlerinde çalıĢabilirler. Ayrıca mezun olan 

öğrenciler, sanatsal faaliyette bulunabilir; Halk Eğitim Merkezlerinde açılan Tezhip, Dokuma, 

Ebru vb. kurslarda usta öğretici olabilirler. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim planı 

kanıt olarak sunulmuĢtur. 

 

Kanıtlar 

 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Lisans Programı.pdf 

 

5.3. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli 

geliĢimini sağlayacak bir eğitim yönetim sistemi bulunmalıdır. 

5.3.1 Öğretim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına almak ve sürekli 

geliĢimini sağlamak için kullanılan yönetim sistemini anlatınız. Burada, programı yürüten 

bölümün, bölüm baĢkanlığı düzeyinde ve/veya öğretim elemanlarından oluĢan komiteler 



aracılığıyla, lisans programı öğretim planının sürekli gözetimini ve geliĢimi sağlayan bir 

sistem kurmuĢ olması beklenmektedir. 

5.3.1 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü lisans öğreniminin normal süresi dört akademik yıl veya 

sekiz yarıyıldır. Bir öğretim yılı, her biri dönem sonu sınavları hariç en az on dört hafta veya 

en az yetmiĢ iĢ günü olmak üzere güz ve bahar yarıyılları ile uygulama ilkeleri Senato kararı 

ile belirlenecek yaz döneminden oluĢmaktadır. Bir öğretim yılında Geleneksel Türk Sanatları 

Bölümünde dersler ortak zorunlu (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili 

dersleri), zorunlu ve seçmeli derslerden oluĢmaktadır. Dersler ve bunların haftalık teorik ve 

uygulama saatleri ve varsa ön koĢulları ile derslerin yıllara ve yarıyıllara göre dağılımı, 

Senato tarafından belirlenmiĢ olan ilkeler çerçevesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 

kurulunca hazırlanarak Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Ders kredileri (ECTS Kredisi), 

Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için 

yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalıĢma 

saati göz önünde tutularak, birim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Krediler ilgili 

diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin 

katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiĢ teorik veya uygulamalı ders 

saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalıĢma saatleri de göz 

önünde bulundurularak hesaplanır. Öğrenciler, her yarıyıl baĢında Senatonun belirleyeceği 

süreler içinde, Senatonun haklı ve geçerli nedenler konusundaki kararında belirtilen bir 

mazereti olmadığı sürece, katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve ders kaydını 

yenilemek zorundadır. Öğretim birimlerinde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm/program 

baĢkanlığınca bir akademik danıĢman belirlenir. Öğrenciler, akademik danıĢmanlarının 

yardımı ve onayı ile izleyecekleri derslere kayıt yaptırırlar. Yarıyılda bir öğrenci, öncelikle 

bulunduğu sınıfa göre alt sınıflardan sorumlu olduğu dersleri almak Ģartıyla, GANO değeri 

1.75’in altında ise en fazla 30 ECTS, 1.75 ve üzerinde ise en fazla 45 ECTS kredisi derse 

danıĢmanının/koordinatörünün onayı ile kayıt yaptırabilir. GANO değeri 3.00 ve üzerinde 

olan öğrenciler, haftalık ders programının uygunluğuna göre bir üst sınıftan 

danıĢmanının/koordinatörünün onayı ile önceki yarıyıllardan ve kendi yarıyıl dersleri ile 

birlikte en fazla 45 ECTS kredisi kadar ders alabilirler. Öğrenciler, BYK kararıyla, 

Üniversitenin diğer birimlerinden veya yurt içindeki diğer üniversitelerin eĢdeğer 

birimlerinden de ders alabilirler. Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla 

öğrenim süresi boyunca daha önce baĢarmıĢ olduğu derslerden en fazla altı tanesini tekrar 

edebilir. Bu derslerden almıĢ olduğu en son baĢarı notu geçerlidir. 



Bölümümüzde akademik danıĢmanlar, her bir öğrencinin üniversite yaĢamına uyum, mesleki 

geliĢim, kariyer ve benzeri konularda öğrenimi süresince izlemekte ve yönlendirmektedir. 

Tüm öğrencileri her yarıyıl baĢında (yaz okulu dâhil) ders seçimi sürecinde bilgilendirerek ve 

öğrencinin akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirmektedir. Öğrenciler her 

yarıyıl baĢındaki kayıt dönemlerinde önce Öğrenci Bilgi Sisteminden kendileri ders seçimi 

yapmakta daha sonra kayıtları danıĢmanları tarafından kontrol edilerek onaylanmaktadır. 

Öğrenciler sorumlu oldukları lisans eğitim planını ve derslerin içeriklerini Öğrenci Bilgi 

Sisteminden ve birim web sitesinden rahatça görebilmektedirler. Eğitim planının öngörüldüğü 

biçimde uygulanmasını güvence altına almak için öğrenci danıĢmanları yönlendirici olmanın 

yanı sıra denetçi olarak da büyük rol oynamaktadırlar. Öyle ki mezuniyet aĢamasına gelmiĢ 

tüm öğrencilerin mezuniyet iĢlemleri, öğrenci danıĢmanları tarafından baĢlatılmaktadır. 

Mezun aĢamasındaki öğrencilerin sorumlu oldukları eğitim planına uygun ders alıp 

almadıkları, mezuniyet koĢullarını sağlayıp sağlamadıkları, öğrenci danıĢmanları tarafından 

kontrol edilmektedir. Yine eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence 

altına almak için lisans eğitim planlarımızda yer alan derslerin, ders tanım bilgi formları 

oluĢturulmuĢtur. Her derse ait ders planı Bologna Bilgi Sistemine tanımlanmaktadır. Ders 

tanım bilgi formlarında dersin kodu, adı, amacı, kredisi, zorunlu/seçimli bilgisi, içeriği, 

öğrenme çıktıları, izlencesi, dersin değerlendirme ölçütleri gibi derse özel bilgilerin yer aldığı 

ders tanım bilgileri formlarını dersin öğretim elemanı hazırlamakta ve bunu her yıl 

güncellemektedir. 

Her yarıyıl sonunda öğrencilere uygulanan Ders Değerlendirme Anketleri ile de derslerin 

Öğrenci Bilgi Sisteminde tanımlandığı Ģekilde uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilmekte 

ve anket sonuçları geniĢletilmiĢ bölüm akademik kurulunda/e-posta yoluyla ders veren tüm 

öğretim elemanları ile paylaĢılmaktadır. 

Her akademik yılda açılması planlanan derslere yönelik öğretim üyesi görevlendirmesi Bölüm 

Kurul kararı ve Fakülte onayı ile gerçekleĢtirilmektedir. Güz ve bahar yarıyılları sonunda 

yapılan Bölüm Kurul toplantılarında, o yarıyılın değerlendirmesi yapılmakta ve gelecek 

yarıyıl için de görüĢ ve öneriler alınmaktadır. Ayrıca Bölüm Kurulu toplantılarında ders 

programları sürekli gözden geçirilmekte ve çağın akademik ve bilimsel geliĢmelerine uygun 

olmak üzere revize edilmektedir. 

 

Kanıtlar 

  

TUR 101 TÜRK DĠLĠ 1  



YAD101 YABANCI DĠL I ( ĠNGĠLĠZCE ) (SEÇ) 

AĠĠT101 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I 

GTS 101TEMEL SANAT EĞĠTĠMĠ 1 

 GTS 103 GENEL SANAT TARĠHĠ I 

GTS 105 TÜRK DESENLERĠ 1 

SD 101 FOTOĞRAF ATÖLYESĠ 1 

SD 103 TEZHĠP ATÖLYESĠ 1 

SD 105 TÜRK KÜLTÜR TARĠHĠ 

SD 107 GÖSTERGEBĠLĠM 

KP 101 KARĠYER PLANLAMA  

TUR 102 TÜRK DĠLĠ 2 

YAD102 YABANCI DĠL II (ĠNGĠLĠZCE)(SEÇ) 

AĠĠT102 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II 

GTS 102 TEMEL SANAT EĞĠTĠMĠ II 

GTS 104 GENEL SANAT TARĠHĠ II 

GTS 106 TÜRK DESENLERĠ II 

SD 102 FOTOĞRAF ATÖLYESĠ II 

SD 104 TEZHĠP ATÖLYESĠ II 

SD 106 TÜRK MĠTOLOJĠSĠ 

SD 108 SANAT SOSYOLOJĠSĠ 

GTS 201 TÜRK SANAT TARĠHĠ(SEÇ) 

GTS 203 DOKUMA TASARIMI VE UYGULAMALARI I 

GTS 205 DÜZ DOKUMA DESENLERĠ I 

GTS 207 EBRU SANATI I 

ALN 901 ALAN DIġI SEÇMALĠ DERS I 

SD 201 TEZHĠP ATÖLYESĠ III 

SD 203 HAT ATÖLYESĠ I 

SD 205 ANADOLU SANATI 

SD 207 ÇAĞDAġ SANAT YORUMU 

GTS 202 OSMANLI RESĠM SANATI  

GTS 204 DOKUMA TASARIMI VE UYGULAMALARI II 

GTS 206 DÜZ DOKUMA DESENLERĠ II 

GTS 208 KEÇE SANATI I 

ALN 902 ALAN DIġI SEÇMELĠ DERS II 



SD 202 MĠNYATÜR ATÖLYESĠ 

SD 204 HAT ATÖLYESĠ II 

GÇ GÖNÜLLÜLÜK ÇALIġMALARI 

SD 206 GELENEKSEL EL SANATLARI TARĠHĠ 

SD 208 YÖRESEL DOKUMACILIK 

GTS 301 BATĠK TEKNĠKLERĠ  

GTS 303 HALI DESENLERĠ I 

GTS 305 HALI DOKUMA TEKNĠKLERĠ I 

GTS 307 EBRU SANATI II 

GTS 309 OSMANLICA I 

SD 301 BASKI TASARIMI VE UYGULAMALARI I 

SD 303 KEÇE ATÖLYESĠ I 

SD 305 YÖRESEL EL SANATLARI 

SD 307 KĠTAP SANATLARI TARĠHĠ 

GTS 302 BĠLGĠSAYARDA TEMEL TASARIM  

GTS 304 HALI DESENLERĠ II 

GTS 306 HALI DOKUMA TEKNĠKLERĠ II 

GTS 308 KEÇE SANATI II 

GTS 310 OSMANLICA II 

SD 302 BASKI TASARIMI VE UYGULAMALARI II 

SD 304 EBRU ATÖLYESĠ II 

SD 306 DOĞAL BOYAMACILIK 

SD 308 MAKĠNE HALICILIĞI 

GTS 401 BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM I 

GTS 403 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ I 

GTS 405 BĠTĠRME PROJESĠ I 

GTS 407 OSMANLI KUMAġLARI 

SD 401 SERAMĠK ATÖLYESĠ 

SD 403 KUMAġ DESENLERĠ I 

SD 405 ÇĠNĠ ATÖLYESĠ 

SD 407 KEÇE ATÖLYESĠ II 

GTS 402 BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM II 

GTS 404 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ II 

GTS 406 BĠTĠRME PROJESĠ II 



GRS 402 GĠRĠġĠMCĠLĠK 

SD 402 SERAMĠK ATÖLYESĠ 

SD 404 KUMAġ DESENLERĠ II 

SD 406 ÇĠNĠ ATÖLYESĠ 

SD 408 EBRU ATÖLYESĠ II 

 

5.4. Eğitim Planı, En az bir yıllık ya da en az 32 kredi ya da en az 60 AKTS kredisi 

tutarında temel bilim eğitimi içermelidir. 

5.4.1 Öğretim planının "alanına uygun temel öğretim" bileĢenini nasıl sağladığını de 

kullanarak açıklayınız. 

5.4.1 

Eğitim Planı, Tablo 5.1, Tablo 5.2, Tablo 5.3 ve Tablo 5.4'te verilen sayısal verileri ve 

disipline özgü tüm bileĢenleri ve bir dönemde 30, 8 dönemde toplam 240 AKTS kredisi 

tutarında eğitimi içermektedir. Ders kredileri (ECTS Kredisi), Yükseköğretim Kurulunca ilgili 

programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine 

göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalıĢma saati göz önünde tutularak, birim kurulu 

önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Krediler ilgili diploma programını bitiren öğrencinin 

kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile 

açıkça belirlenmiĢ teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer 

faaliyetler için gerekli çalıĢma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

5.4.2 Bu bileĢen seçmeli derslerle karĢılanıyorsa, bu bileĢenin tüm öğrenciler tarafından 

sağlandığının nasıl garanti edildiğini açıklayınız. 

5.4.2 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden mezun olmak isteyen öğrencilerin zorunlu derslerin 

tamamını baĢarı ile geçmesi ve dönemlik AKTS kredisini tercih edeceği seçmeli dersler ile 

tamamlaması gerekmektedir. Seçmeli ders havuzunda öğrencinin ilerlemek isteyeceği mesleki 

uzmanlığı destekleyen ve pekiĢtiren dersler mevcuttur. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde 

uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli geliĢimini sağlayacak bir eğitim yönetim 

sistemi bulunmaktadır. Eğitim planı, Güz ve Bahar yarıyılları Ģeklinde uygulanmaktadır. 

Eğitim planında yer alan her ders, öğretim planında yer alan haftalık konuları kapsayacak 

Ģekilde iĢlenmektedir. Öğrencinin alacağı derslerin “Dersin Dili”, Dersin Düzeyi”, “Öğrenim 

Türü”, “Dersin Türü”, “Dersin Amacı”, Dersin haftalık içeriği”, “Ön KoĢulları”, “Dersi 

Verenler”, “Dersin Kaynakları” gibi tüm bilgiler Bologna Bilgi Sistemi üzerinden 

yayınlanmakta ve öğrenciler akademik danıĢmalar tarafından bilgilendirilmektedir. 



5.5. En az bir buçuk yıllık ya da en az 48 kredi ya da en az 90 AKTS kredisi tutarında 

temel (mühendislik, fen, sağlı vb.) bilimleri ve ilgili disipline uygun meslek eğitimi. 

Ġçermelidir. 

 5.6. Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen ve program amaçları doğrultusunda 

genel eğitim olmalıdır. 

5.6.1 Programın amaçları doğrultusunda, program içeriğini tamamlayan %25 oranındaki 

seçmeli derslerin yapılandırılmasını açıklayınız. 

Bölümümüzde, geleneksel motifleri kullanabilen, hem kurama, hem de uygulamaya dayalı, 

eleĢtirel düĢünmeyi, yaratıcı ve özgür ifadeyi teĢvik eden, sanat eğitimi verilmektedir. 

Öğrenciler, birinci sınıfta Fotoğraf, Tezhip, ikinci sınıfta Tezhip, Hat, Minyatür, üçüncü 

sınıfta Baskı Tasarımı ve Uygulamaları, Ebru, dördüncü sınıfta Çini, Keçe, Ebru Atölyelerini 

seçebilirler. Öğrenciler, teorik derslerden birinci sınıfta Türk Kültür Tarihi, Göstergebilim, 

Kariyer Planlama, Türk Mitolojisi, Sanat Sosyolojisi ikinci sınıfta Anadolu Sanatı, ÇağdaĢ 

Sanat Yorumu, Geleneksel El Sanatları Tarihi, Yöresel Dokumacılık, üçüncü sınıfta Yöresel 

El Sanatları, Kitap Sanatları Tarihi,  Doğal Boyamacılık, Makine Halıcılığı derslerini 

seçebilirler. Öğrenciler seçmiĢ oldukları seçmeli atölye derslerine daha sonraki dönemlerde 

devam edebilecekleri gibi, farklı bir seçmeli atölye dersini de seçerek eğitim sürecini 

sürdürürler. Tüm ders bilgileri ve yönlendirmeler akademik danıĢmanlar tarafından 

öğrencilerle paylaĢılmakta ve yönlendirilmektedir. 

 

Kanıtlar 

Senato Kararı-ders müfredatı 2020.pdf 

 

5.7. Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili 

standartları ve gerçekçi kısıtları ve koĢulları içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimiyle, 

hazır hale getirilmelidir. 

5.7.1 Öğrencilerin, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullandığı, ilgili alan 

yeterliliklerini ve gerçekçi koĢulları/kısıtları (ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, 

üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi) içeren bilgi ve deneyimi 

nasıl kazandığını kanıtlarıyla açıklayınız. 

5.7.1. 

Eğitim planında yer alan dersler, senelere ve dönemlere göre birbirlerini destekleyecek 

nitelikte, bütünsel bir bakıĢ açısıyla tasarlanmaktadır. Bu doğrultuda sonraki dersin öğrenim 

gerekliliğini önceden alınan dersin sağlaması sistemi doğrultusunda eğitim planı 



oluĢturulmuĢtur. Dersler sene bazında kademeli olarak temel eğitimden nitelikli eğitime; 

genel konulardan daha spesifik konulara olacak Ģekilde planlanmaktadır. Bu kapsamda 

birimde ders veren öğretim elemanlarından alınan geri bildirimler neticesinde, ilgili kurullarca 

eğitim planının güncellenmesi gerçekleĢtirilmektedir. Derslerde elde edilen bilgi ve becerileri 

kullanmak, gerçekçi koĢullar/kısıtlar altında standartlara uygun olarak öğrenciye ana tasarım 

deneyimi, çeĢitli derslerde yaptırılan ödev ve projelerle ve öğrencilerimize aldırılan bitirme 

projesi gibi derslerle kazandırılmaktadır. 

5.7.2 Alan uygulama deneyimi bazı seçmeli derslerle karĢılanıyorsa, bu deneyimin tüm 

öğrenciler tarafından edinildiğinin nasıl garanti edildiğini açıklayınız. 

5.7.2 

  

Bölümümüz öğrencileri, 1. ve 2. sınıfta verilen Türk Kültür Tarihi, Göstergebilim, Kariyer 

Planlama, Türk Mitolojisi, Sanat Sosyolojisi, Anadolu Sanatı, ÇağdaĢ Sanat Yorumu, 

Geleneksel El Sanatları Tarihi, Yöresel Dokumacılık gibi temel eğitim derslerini seçerler. 3. 

Yarıyıldan itibaren zorunlu sanat derslerinin yanı sıra mesleki seçmeli atölye dersleri de 

almaktadırlar. 

3. yarıyıldan itibaren, Tezhip, Hat, Minyatür, Baskı Tasarımı ve Uygulamaları, Ebru, 

Çini, Keçe Atölyelerini, Yöresel El Sanatları, Kitap Sanatları Tarihi,  Doğal Boyamacılık, 

Makine Halıcılığı gibi seçmeli kültür derslerini seçerek öğrenciler,  birikimlerini arttırırlar. 

 

6. ÖĞRETĠM KADROSU 

6.1. Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci iliĢkisini, 

öğrenci danıĢmanlığını, üniversiteye hizmeti, mesleki geliĢimi, sanayi, mesleki kuruluĢlar ve 

iĢverenlerle iliĢkiyi sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın tüm alanlarını kapsayacak 

biçimde sayıca yeterli olmalıdır. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü; b r doçent,  k  doktor öğret m üyes , olmak üzere üç 

k Ģ l k akadem k kadrosu  le bölüm faal yetler n  yürütmekted r. Bölüm öğret m elemanları 

har c nde Güzel Sanatlar Fakültes  bünyes ndek  Temel Eğ t m Bölümü ve Seram k Bölümü 

elemanları  le dersler eks ks z olarak sürdürülmekted r. Bünyes nde bulunan kadrolu öğret m 

elemanları tüm eğ t m-öğret m faal yetler n  yürütecek düzeyded r. Fakat her Ģey n sorunsuz 

yürütülmesine karĢın öğretim elemanı eksikliği yaĢanmaktadır. 

 

 

Kanıtlar 



Tablo 6.1 Öğretim Kadrosu Yük Özeti. 

 

6.2. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın etkin bir Ģekilde 

sürdürülmesini, değerlendirilmesini ve geliĢtirilmesini sağlamalıdır. 

Öğretim kadrosu nitelik bakımından yeterli olsa da sayı olarak yeterli değildir. Geleneksel 

Türk Sanatları Bölümü öğretim kadrosunun yük özeti, analizi ve özgeçmiĢleri ekteki tablolar 

yardımıyla gösterilmektedir. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim kadrosunun ders verme dıĢındaki n tel kler ne 

 l Ģk n b lg ler ektek  tablolar yardımıyla gösterilmektedir. 

Kanıtlar 

6.2. Öğretim Kadrosu ve Öğret m Elemanı ÖzgeçmiĢleri .Pdf 

 

6.3. Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları sağlamaya ve 

geliĢtirmeye yönelik olarak belirlenmiĢ ve uygulanıyor olmalıdır. 

 

Öğret m üyes  atama ve yükseltmeler Afyon Kocatepe Ün vers tes  Öğret m Üyel ğ ne 

Yükselt lme ve Atanma Yönerges  esaslarına yapılmaktadır. Kadro  lanı sonrasında, öğret m 

üyel ğ  kadrolarına baĢ vuracak olan adaylar, 2547 sayılı Kanun ve Öğret m Üyel ğ ne 

Yükselt lme ve Atanma Yönetmel ğ  ve Afyon Kocatepe Ün vers tes  Öğret m Üyel ğ ne 

Yükselt lme ve Atanma Yönerges  kapsamında  stenen b lg  ve belgeler  le akadem k 

çalıĢmalarının yer aldığı dosyayı  landa bel rt len  lg l  b r me sunar. Ayrıca baĢvuru sah b , 

dosyasındak  yayınların ve etk nl kler n yer aldığı d j tal kopyayı  çeren jür  sayısı kadar 

taĢınab l r belleğ , baĢvuru dosyasına ilave eder. 

Ġlan ed len kadroya baĢ vuran adayların dosyaları, Rektör tarafından bel rlenecek Ön Ġnceleme 

ve Değerlend rme Kom syonunca ön  ncelemeye alınır. B r rektör yardımcısının 

baĢkanlığında,  landak  unvanlar da d kkate alınarak, en az üç öğret m üyes nden oluĢan Ön 

Ġnceleme ve Değerlend rme Kom syonu, adayların dosyalarını bu yönergede atanma  ç n Ģart 

koĢulan asgar  koĢulları sağlayıp sağlamadığı yönünden  nceler ve hazırlayacağı raporu 

Rektörlüğe sunar. Ön görülen asgar  koĢulları sağlayan adayın  lan ed len kadrolara baĢ 

vurusu kabul ed l r. Asgar  koĢullar açısından dosyası redded len adaylar, tebl ğ tar h nden 

 t baren yed  gün  çer s nde Kom syona sunulmak üzere  t razlarını Rektörlüğe yaparlar. 

Kom syon yapılan  t razı üç gün  çer s nde karara bağlar. Kabul ed len baĢ vuru  çin Afyon 

Kocatepe Un vers tes  Öğret m Üyel ğ ne Yükselt lme ve Atanma Yönergesinin ilgili 

maddes ne göre süreç baĢlamıĢ olur. Ġlg l  yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi web sitesinde 



(https://aku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/01/Afyon-Kocatepe-Üniversitesi Öğret m-

Üyel ğ ne-Yükselt lme-ve-Atanma-Yönerges -1.pdf) bulunmaktadır. Puanlamaya dayalı ön 

değerlend rmen n gerekt rd ğ  koĢulların sağlanmıĢ olması, akadem k atamalarda adaylar  ç n 

b r hak oluĢturmaz. 

 

7. ALTYAPI 

7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına 

ulaĢmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır. 

7.1.1 Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer donanımın program öğretim amaçlarına ve program 

çıktılarına ulaĢmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı 

olduğunu, nitel ve nicel verilere dayalı olarak gösteriniz. Burada, yalnızca programı yürüten 

bölümün kendi altyapısı değil, program öğrencileri için destek bölümlerinde kullanılan altyapı 

da irdelenmelidir. 

7.1.1. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, yaklaĢık 6000 m² kapalı alanı, 5000 m² eğitim alanı 

olan Ahmet Necdet Sezer kampüsündeki Güzel Sanatlar Fakültesi binasında eğitim öğretim 

faaliyetlerine devam etmektedir. Fakülte binasına yakın yemekhane, kantin, rekreasyon 

alanları, mescit, basketbol, voleybol sahaları bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi binasını, 

Teknoloji Fakültesi ile paylaĢmaktadır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün iki tane 

atölyesi bulunmaktadır. Atölyeler aynı zamanda derslik olarak kullanılmaktadır. 1. Atölye 

30m², 2. Atölye 30m²’dir. Bölümün atölye ve derslik ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

7.1.2 Lisans öğretiminde kullanılan baĢlıca öğretim ve laboratuvar donanımını veriniz ve bu 

donanımın lisans öğretiminde nasıl kullanıldığını açıklayınız. 

7.1.2. Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne tahsis edilen iki atölye kare formunda olup küçük 

alana sahiptir. 1. Atölye; ebru, desen, dokuma atölyesi olarak, 2. Atölye; Tezhip, minyatür, 

keçe atölyeleri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca iki atölyede bölümün teorik dersleri 

yapılmaktadır. Atölyelerde depolama alanı bulunmamaktadır. Bölümün acil derslik ve atölye 

ihtiyacı bulunmaktadır. Temel Sanat Eğitimi dersleri, Temel Eğitim Bölümüne bağlı 

dersliklerde, Fotoğraf dersleri Fotoğraf Atölyesi dersleri, Fotoğraf Atölyesi’nde yapılmaktadır. 

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde programlar tarafından kullanılan126 oda numaralı 1 adet 84m², 

30 kiĢilik Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. 

Kanıtlar 

Tablo 7. 1. Program Tarafından Kullanılan Sınıflar 

Tablo 7.2. Program Tarafından Kullanılan Laboratuvarlar 



7.2. Öğrencilerin ders dıĢı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel 

gereksinimlerini karĢılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki geliĢimlerini 

destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi iliĢkilerini canlandıran uygun altyapı mevcut olmalıdır. 

7.2.1 Öğrencilerin ders dıĢı etkinliklerine olanak veren ortam ve altyapıları Ölçüt 7.2 

kapsamında anlatınız. 

7.2.1. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin sosyal ve kültürel gereksinimlerini 

karĢılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki geliĢimlerini destekleyen, öğrenci-

öğretim üyesi iliĢkilerini canlandıran uygun altyapı kampüste mevcuttur. Kampüsün geniĢ 

bahçesi bulunmaktadır.  Basketbol sahaları, futbol sahaları, tenis kortları, koĢma alanları, 

kapalı spor salonları, fitness merkezi ve yüzme havuzundan öğrenciler yararlanabilmektedir.  

Sosyal ve bilimsel etkinlikler için 1000 kiĢilik Atatürk Kongre Merkezi, 270 kiĢilik Ġbrahim 

Küçükkurt Konferans Salonu, 130 kiĢilik M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi 

bulunmaktadır. 

7.2.2 Öğretim elemanları, idari personel ve destek personeline sağlanan ofis olanaklarını 

anlatınız. 

6000 m² alana sahip Güzel Sanatlar Fakülte binası içerisinde öğretim elemanlarının akademik 

çalıĢmalarını sürdürebilmeleri için ofis mobilyalı, bilgisayarı, telefonu, internet bağlantısı 

bulunan birer ofisleri bulunmaktadır. Akademik Personel çalıĢma odası 34 adet 680m², idari 

personel çalıĢma odası 10 adet 200m²’dir. Geleneksel Türk sanatları Bölümü’ne tahsis edilmiĢ 

3 ofis bulunmaktadır. 

7.3. Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri 

olanakları sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını 

destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalıĢmaları için 

yeterli düzeyde olmalıdır. 

7.3.1 Öğrencilere çağdaĢ öğrenim araçlarını kullanmayı öğrenmeleri için sağlanan olanakları 

anlatınız. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Binası'nın teknolojik imkânlarından faydalanmaktadır.  Binada atölyeler, derslikler ve 

bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Teknolojik kaynakları 366 adettir. Geleneksel Türk 

Sanatları Bölümü öğrencileri Fotoğraf Atölyesi dersini Temel Eğitim Bölümüne bağlı 

Fotoğraf Atölyesinde sürdürmektedir. Temel Sanat Eğitimi Dersi’ni Temel Eğitim Bölümüne 

bağlı Temel Sanat Eğitimi Dersliğinde yapmaktadırlar. 6. yarıyılda alacakları Bilgisayarda 

Temel Tasarım, 7. Yarıyılda Bilgisayar Destekli Tasarım 1, 8. Yarıyılda alacakları Bilgisayar 



Destekli Tasarım 2 derslerini Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan 126 oda numaralı 

1 adet 84 m², 30 kiĢilik Bilgisayar Laboratuvarında alacaklardır. 

 

7.3.2 Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanımına sunulan bilgisayar ve enformatik 

altyapılarını anlatınız ve bunların yeterliliğini irdeleyiniz. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bulunan öğretim elemanlarının 

ofislerinde bilgisayarlar ve internet bulunmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerine akademik 

çalıĢmalarını sürdürebilmeleri için dizüstü bilgisayar zimmetlenmiĢtir. Dizüstü bilgisayarlar 

öğretim elamanının akademik çalıĢmalarına ve eğitim öğretim faaliyetlerine katkı 

sağlamaktadır. Bilgisayarda Temel Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım 1, Bilgisayar 

Destekli Tasarım 2 dersleri Temel Eğitim Bölümüne bağlı bilgisayar laboratuvarında 

yapılması planlanmaktadır. Burada yer alan bilgisayarların ve programların günümüz 

teknolojisi imkânlarına kazandırılması önemlidir. Öğrenciler kampüs içinden akıllı telefon, 

dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayarlarıyla internete eriĢebilmektedirler.  

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına 

ulaĢmak için yeterli düzeyde olmalıdır. 

7.4.1 Öğrencilere sunulan kütüphane olanaklarını anlatınız ve bunların yeterliliğini Ölçüt 

7.4kapsamında irdeleyiniz. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphanesi'nin misyonu: ÇağdaĢ eğitim-öğretim ilkeleri 

çerçevesinde, araĢtırmacıların her türlü bilimsel bilgi ihtiyaçlarını gözeterek, zaman ve 

mekândan bağımsız bir Ģekilde kütüphane hizmeti sunmak, bu doğrultuda kullanıcıların bilgi 

hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir Ģekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Vizyonu ise: 

AraĢtırmacıların kütüphane dıĢında herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymaksızın, bilgi 

kaynaklarına eriĢimine dönük inovatif çalıĢmalar yapmak, kullanıcıların ihtiyaçlarını önceden 

tespit ederek tedbir almak, nitelik ve nicelik bakımından tercih edilebilir bir kütüphane olma 

yolunda zengin bir basılı ve elektronik koleksiyona sahip olmaktır. Afyon Kocatepe 

Üniversitesi (AKÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı, 1992 yılında yürürlüğe 

giren “3837 Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Hakkında Kanun” ile kurulmuĢtur. 

Hizmet alanı 7.820,22m²'dir. 

Kanıtlar: 

7.3 ve 7.4 Kütüphanede Yer Alan Basılı ve Elektronik Kaynaklar ile Veri Tabanları Hakkında 

Bilgi. 

 



7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmıĢ 

olmalıdır. Engelliler için altyapı düzenlemesi yapılmıĢ olmalıdır. 

7.5.1 Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında alınmıĢ olan güvenlik önlemlerini, 

program türünün gerektirdiği özel önlemleri de belirterek açıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü’nde 26735 sayılı Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yangın önlemleri alınmıĢtır. Ġdari 

ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı bünyesinde bir adet kampüs içi kullanım amaçlı itfaiye aracı 

bulunmaktadır. Olabilecek iĢ kazalarının (yangın ve ilkyardım dahil) önlenmesi amacı ile 

30/06/2012 tarih 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4.,5.,11.,12.,13. maddeleri 

ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesine dayanılarak, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun 31/12/2014 tarih ve 2014/110 sayılı kararı ile 

Afyon Kocatepe Üniversitesi ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Birimi kurulmuĢtur.  

7.5.2 Engelliler için alınmıĢ olan altyapı önlemlerini anlatınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitime ve kampüs 

yaĢamına kazandırılması amacıyla farklı engel gruplarının gereksinimlerine yönelik farklı 

çalıĢmalar yürütülmektedir. Öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim ve araĢtırma anlayıĢıyla 

çalıĢmalarını sürdüren Üniversitemizde, hak temelli bir yaklaĢımla engelli öğrenciler için 

engelsiz bir kampüs yaĢamı oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Bu doğrultuda özellikle mekânda 

eriĢim sorunlarının ortadan kaldırıldığı tüm birimlerde engelli asansörleri, engelli rampaları, 

engelli tuvaletleri, engelli takip yüzeyleri, Braille alfabesi ile yön levhaları, engelli otoparkları 

inĢa edilmiĢtir. Eğitimde eriĢim noktasında da çalıĢmalara devam edilmektedir. Fakültemizin 

giriĢ kapılarında engelliler için tekerlekli sandalye rampaları bulunmaktadır. Ayrıca görme 

engelliler için kabartmalı sarı Ģeritler ve Braille alfabeli yönlendirme haritası bulunmaktadır. 

Binalarda engelli asansörü ve engelli lavabosu bulunmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi 

“Engelsiz Üniversite” belgesi almıĢtır. Afyon Kocatepe üniversitesi “Engelsiz Üniversite 

Ödülleri 2020”de Birincilik Ödülüne layık görülmüĢtür. 

8. KURUM DESTEĞĠ VE PARASAL KAYNAKLAR 

8.1. Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen 

strateji, programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır. 

Geleneksel Türk Sanatları Program bütçes  Güzel Sanatlar Fakültes  bütçes   çer s nde yer 

almaktadır. Üniversite bütçesi, Maliye Bakanlığı tarafından bir yıl önceden Üniversitelerden 

gelen öneriler dikkate alınarak düzenlenmekte ve yılbaĢında Üniversitelere tahsis edilmektedir. 

Tahsis edilen bütçe, Rektörlük tarafından Fakültelere dağıtılmakta; Fakülte Dekanlıkları 

tarafından da Fakülte merkezi birimlerine ve bölümlere dağıtımı yapılmaktadır. Isınma, 



elektrik, su, bakım-onarım, telefon vb. genel giderler doğrudan üniversite bütçesinden 

karĢılanmaktadır. Eğ t m  ç n ayrılan ödenekler  se, bölümlerdek  öğrenc  ve öğret m elemanı 

sayılarına göre bölümlere paylaĢtırılmaktadır. Afyon Kocatepe Ün vers tes  Güzel Sanatlar 

Fakültes  Bütçe Kalemler   se; 

Temel MaaĢlar 

Taban Aylığı 

Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler 

Sosyal Haklar 

Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 

Ek Ders Ücretler  

Yabancı Uyruklu SözleĢmel  Personel n Ücretler  

Sosyal Güvenl k Pr m  Ödemeler  

Sağlık Pr m  Ödemeler  

Sosyal Güvenl k Pr m  ödemeler  

Sağlık Pr m  Ödemeler  

Sosyal Güvenl k Pr m  Ödemeler  

Kırtasiye Alımları 

Temizlik Malzemesi Alımları 

Yurt  ç  Geç c  Görev Yollukları 

Yurt  ç  Sürekl  Görev Yollukları 

ĠĢyer  Mak ne ve Teçh zat Alımları 

D ğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 

Mak ne Teçh zat Bakım ve Onarım G derleri 

Labovatuar ve kimyevi temrinlik malzeme 

Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 

Ek Ders Ücretler 

Kanıtlar: 

Tablo 8.1 Parasal Kaynaklar ve Harcamalar 

8.2. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki geliĢimini 

sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi insan kaynaklarının yönetimi stratejileri, Üniversitenin Personel 

Daire BaĢkanlığı ve Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı bünyesinde yer alan birimlerin 

oluĢturdukları norm kadro sayılarına ve atama kriterlerine göre planlanmakta olup süreçlerin 

takibi Rektörlükçe yapılmaktadır. Bölümöğret m kadrosunu yapılandırarak ve akadem k 



kadro gel Ģ m planlamalarını her yıl bel rley p bu doğrultuda Afyon Kocatepe Ün vers tes  

Rektörlüğü’ne yıllık olarak kadro  ht yacı b ld r lmekted r. Rektörlük onayı ve merkez  bütçe 

olanakları doğrultusunda bölüme kadro tahs s  gerçekleĢt r lmekte, tahs s sürec nde tahs se 

 l Ģk n bütçe de sağlanmaktadır. Öğret m elemanlarının ulusal ya da uluslararası b l msel 

etk nl ğe katılım  ç n yolluk yevm ye desteğ  sağlanmaktadır.  

8.3. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve iĢletmeye yetecek 

parasal kaynak sağlanmalıdır. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi altyapı ile teçhizat temini ve bakımı 

için sağlanan parasal destek, Rektörlük bütçesinden ilgili mevzuatlar çerçevesinde temin 

edilmekte ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden yapılan talepler doğrultusunda 

Dekanlık bütçesinden sağlanmaktadır. Ek olarak, alt yapı ve teçhizat temini için Rektörlük 

idari birimlerinin (Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı) desteği bütçe imkânları dâhilinde alınmaktadır. ĠĢ akıĢ sürecinde Geleneksel Türk 

Sanatları Bölümü’nde ihtiyaç duyulan teknik donanım ve aletlerin alım, tamirat ve bakım-

onarım talepleri dekanlığa iletilmektedir. Dekanlık da ilgili talepleri inceleyerek kendi bütçe 

imkânları dâhilinde yapılması gerekenleri yerine getirmektedir. Üniversite tarafından fakülte 

için tahsis edilen bütçe, teor k ve uygulamalı dersler n sürdürüleb lmes , gerekl  ek pman ve 

malzemeler n tahs s , mak ne ve teçh zatın düzenl  bakımı, uygulamalı dersler  ç n gerekl  

malzemeler n tem n  açısından yeterl  düzeyded r. Bütçen n yeters z kaldığı durumlarda, 

ün vers te yönet m nden ek bütçe desteğ  alınmaktadır.  8.4. Program gereks n mler n  

karĢılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler sağlanmalıdır. Teknik ve idari kadrolar, 

program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve nitelikte olmalıdır 

Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında 1 fakülte sekreteri, 4 bilgisayar iĢletmeni, 1 memur, 1 

yardımcı hizmetler, 4 sürekli iĢçi kadrosunda toplam 11 kiĢi yer almaktadır. Kurumun, 

yönetim ve idari yapılanmasında kurumsal yönetiĢim ve toplam kalite uygulamalarını esas 

almakta organizasyon yapısını, yetki ve sorumluluklarını buna göre tasarlamaktadır. Eğitim 

öğretim ve araĢtırma süreçleri ihtiyaç halinde idari personelin desteğiyle fakülte sekreterliği 

yönlendirmesinde yürütülmektedir.  

9-ORGANĠZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERĠ 

9.1-Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt 

birimlerin kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının 

gerçekleĢtirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaĢılmasını destekleyecek Ģekilde düzenlenmelidir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi yönetim ve organizasyonunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite 



Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Güzel 

Sanatlar Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak, eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bölüm sekreterliği, fakültenin bütün bölümleriyle ortak yürütülmektedir. 

Güzel Sanatlar Fakültesi yönetim organları aĢağıdaki gibidir:  

 Dekan: 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Rektör 

b. Astları: Kurullar, Dekan Yardımcıları, Bölüm BaĢkanları, Fakülte Sekreteri 

c. Vekâlet Eden: Dekan Yardımcısı 

d. Görevin Kısa Tanımı: Dekan, fakültedeki en yetkili kiĢidir. Ġlgili Mevzuat çerçevesinde, 

Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen vizyon, misyon, amaç ve ilkeler doğrultusunda; 

fakültenin vizyon ve misyonunu gerçekleĢtirmek için eğitim-öğretimin ve idari iĢlerin etkinlik, 

verimlilik ve etik ilkelerine göre planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi, koordine 

edilmesi, kararlar alınması ve denetlenmesinden de sorumludur. Dekan; öğrencilere, 

çalıĢanlara ve eğitmenlere karĢı her türlü görev ve sorumluluğun yerine getirilmesi için 

çalıĢmalar yürütür. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: Fakülte kurullarına baĢkanlık etmek, Fakülte Kurullarının 

kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalıĢmayı sağlamak, – Her 

öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve iĢleyiĢi hakkında Rektöre 

rapor vermek, – Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe 

bildirmek, – Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulu’nun da görüĢünü 

aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, – Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde 

genel gözetim ve denetim görevini yapmak, – Ġdarî ve akademik birimlerdeki süreçlerin, 

kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, – 

Fakültenin misyon ve vizyonunu belirlemek; bunu, Fakültenin tüm çalıĢanları ile paylaĢmak; 

bu misyon ve vizyonun gerçekleĢmesi için çalıĢanları motive etmek, Emrindeki yönetici ve 

personele iĢ verme, yönlendirme, yaptıkları iĢleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde 

uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. Dekan, yukarıda yazılı olan bütün bu 

görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Rektörüne karĢı sorumludur. 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesi ve 

Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliği’nin 8.maddesi hükümleri. 

Dekan Yardımcısı (Eğitim-Öğretim ĠĢleri): 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan 

b. Astları: Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik ve Ġdari Personeli 



c. Vekâlet Eden: Dekan Yardımcısı (Ġdari ve Mali ĠĢler) 

d. Görevin Kısa Tanımı: Ġlgili Mevzuat çerçevesinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi üst 

yönetimi tarafından belirlenen vizyon, misyon, amaç ve ilkeler doğrultusunda; Fakültenin 

vizyon ve misyonunu gerçekleĢtirmek için eğitim öğretimin ve idari iĢlerin etkinlik, verimlilik 

ve etik ilkelerine göre planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, kararlar 

alınması ve denetlenmesi. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda verilen görevleri 

yapmak, – Dekanın görevi baĢında bulunmadığı zamanlarda vekâlet etmek, – Birimin tüm 

sevk ve idaresinde dekana birinci derecede yardımcı olarak dekan adına öğretim 

elemanlarının dersleri düzenli olarak yürütmelerini sağlamak, kontrol etmek, – Fakültede 

eğitim-öğretimin düzenli bir Ģekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla eğitim-öğretim 

faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek, – Fakültenin eğitim-öğretim 

sistemiyle ilgili sorunlarını tespit ederek çözüme kavuĢturmak ve eğitim öğretim yılı 

sonlarında ve istendiğinde fakültenin eğitim-öğretim durumuna iliĢkin dekana rapor vermek, – 

Müfredat, ders içerikleri, ders planları, dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili 

çalıĢmaları planlamak ve uygulamak, – Fakültede gerçekleĢtirilen sınavların hazırlanmasını, 

sınav tarih, saat ve yerlerin belirlenmesini, gözetmenlerin tayin edilmesini ve sınavların 

düzenli olarak yapılmasını sağlamak, – Yeni gelen öğrencilere, bölümler tarafından 

oryantasyon programı uygulanmasında yardımcı olmak, – Öğrencilerin sportif ve kültürel 

etkinlikler kapsamındaki izinlerini değerlendirmek ve ilgili birimler tarafından gerekli 

iĢlemlerin yapılmasını sağlamak, –Öğrencilerin ders muafiyetleri, sınav sonuçlarına yapılan 

itirazları ile mazeret sınav isteklerini değerlendirmek, kayıt dondurma isteklerini 

değerlendirmek ve öğrenci disiplin olayları ile ilgili çalıĢmaları yaparak sonuçlandırmak, – 

Fakülte bünyesinde bölüm/anabilim dalı bazında ders dağılımlarının dengeli ve makul bir 

Ģekilde yapılmasını sağlamak, – Diğer dekan yardımcısının (Ġdari-Mali ĠĢler) görevi baĢında 

bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapmak, – Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği 

diğer görevleri yapmak, – Emrindeki yönetici ve personele iĢ verme, yönlendirme, yaptıkları 

iĢleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip 

olmak. Dekan Yardımcısı, görevleri ve yaptığı tüm iĢ/iĢlemlerden dolayı dekana karĢı 

sorumludur. 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesi ve 

Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliği’nin 8.maddesi hükümleri. 

Dekan Yardımcısı (Ġdari ve Mali ĠĢler): 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan 



b. Astları: Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik ve Ġdari Personeli 

c. Dekan Yardımcısı (Eğitim-Öğretim ĠĢleri) 

d. Görevin Kısa Tanımı: Ġlgili Mevzuat çerçevesinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi üst 

yönetimi tarafından belirlenen vizyon, misyon, amaç ve ilkeler doğrultusunda; fakültenin 

vizyon ve misyonunu gerçekleĢtirmek için eğitim-öğretimin ve idari iĢlerin etkinlik, verimlilik 

ve etik ilkelerine göre planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, kararlar 

alınması ve denetlenmesi. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda verilen görevleri 

yapmak, – Dekanın görevi baĢında bulunmadığı zamanlarda vekâlet etmek, – Fakültede idari 

ve mali iĢlerin düzenli bir Ģekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla mevzuatı sürekli takip 

etmek, – Fakültenin idari ve mali iĢleri ile ilgili sorunların tespit edilmesi, çözüme 

kavuĢturulmasında dekana yardımcı olmak, – Fakültenin Stratejik Planı’nın hazırlanmasında, 

Yıllık Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında ve Fakülte kalite geliĢtirme çalıĢmalarının 

yürütülmesinde dekana yardımcı olmak, – Ders görevlendirme formlarının düzenlenmesi ve 

kontrolünü sağlamak, – Akademik ve idari personelin kadro, izin ve diğer özlük iĢlemlerini 

takip etmek, – Sivil savunma hizmetlerinin ve güvenlik hizmetlerinin takibini yapmak, 

mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, – ÇalıĢma ortamlarında ve laboratuvarlarda, 

iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak, 

önlemlerin alınmasını sağlamak, – Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, 

sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek, – Fakültenin 

resmi web sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarının takibini yapmak ve güncel tutulmasını 

sağlamak, – Diğer dekan yardımcısının (Eğitim-Öğretim ĠĢleri) görevi baĢında bulunmadığı 

zamanlarda onun görevlerini yapmak, – Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri 

yapmak, – Emrindeki yönetici ve personele iĢ verme, yönlendirme, yaptıkları iĢleri kontrol 

etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. Dekan 

Yardımcısı, görevleri ve yaptığı tüm iĢ/iĢlemlerden dolayı dekana karĢı sorumludur. 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesi ve 

Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliği’nin 8.maddesi hükümleri. 

Bölüm BaĢkanı: 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan/Dekan Yardımcısı 

b. Astları: Bölüm BaĢkan Yardımcısı, Bölüm Akademik Personeli 

c. Vekâlet Eden: Bölüm BaĢkan Yardımcısı 

d. Görevin Kısa Tanımı: Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve 

ilkelere uygun hareket etmek. Bölümün eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme ve toplumsal 



katkı faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ve etik ilkelerine göre planlanması, örgütlenmesi, 

yönlendirilmesi, koordine edilmesi, kararlar alınması ve denetlenmesi. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda verilen görevleri 

yapmak, – Fakülte Kurulu toplantılarında bölümü temsil etmek, – Bölüm Kurulu’na baĢkanlık 

etmek, – Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit ederek, Fakülte Dekanlığına 

iletmek, – Bölümün kadro, öğretim elemanı, araç-gereç ve ekipman ihtiyacını Dekanlığa 

iletmek, – Ders programlarının ve sınav programlarının yapılmasını sağlamak, – Bölümün 

ders dağılımının öğretim elemanları arasında adil ve dengeli bir Ģekilde yapılmasını sağlamak, 

– Öğretim elemanlarının akademik performanslarını izlemek, derslerin düzenli bir Ģekilde 

sürdürülmesini sağlamak, – Eğitim-öğretimin ve bilimsel araĢtırmaların verimli ve etkili bir 

Ģekilde gerçekleĢmesi amacına yönelik olarak bölümdeki öğretim elemanları arasında bir 

iletiĢim ortamının oluĢmasını sağlamak, – Öğretim elemanlarının görev sürelerinin izlenmesi 

ve uzatılması ile ilgili iĢlemleri yürütülmesini sağlamak, – Bölüm öğrencilerinin eğitim-

öğretim sorunları ile yakından ilgilenmek, – Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını 

değerlendirmek, – Erasmus, Farabi ve Mevlana değiĢim programları ile ilgili faaliyetleri 

yürütmek, – Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalıĢmalarına katılmak, hassas ve 

riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak. Bölüm BaĢkanı, görevleri ve yaptığı tüm 

iĢ/iĢlemlerden dolayı dekana karĢı sorumludur. 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 21. maddesi ve 

Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliğinin 14. Maddesi hükümleri. 

Fakülte Sekreteri: 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan 

b. Astları: Fakülte Ġdari Personeli 

c. Vekâlet Eden: ġef, Memur 

d. Görevin Kısa Tanımı: Afyon Kocatepe Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen 

amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi 

gerçekleĢtirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 

yürütülmesi amacıyla çalıĢmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve 

denetlemek. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: – Fakültenin Üniversite içi ve dıĢı tüm idari iĢlerini 

yürütmek, – Fakültede görevli idari, teknik ve yardımcı hizmetli personel arasında 

iĢbölümünü sağlamak; gerekli denetim ve gözetimi yapmak, – Fakültede görevlendirilecek 

idari personel için dekana öneri sunmak, – 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunun 33. maddesi uyarınca gerçekleĢtirme görevlisi görevini yürütmek, – Fakülte Kurulu, 



Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemini hazırlatmak ve üyelere 

dağıtılmasını sağlamak; Fakülte Kurullarında oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmak, – 

Kurullardan çıkan kararların ilgili makamlara gönderilmesini ve arĢivlenmesini sağlamak, – 

Fakülte yerleĢkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak, – Akademik ve idari 

personelin özlük hakları iĢlemlerinin yürütülmesini sağlamak, – Ġdari, teknik ve yardımcı 

personelin izinlerini Fakültedeki iĢ akıĢ süreçlerini aksatmayacak Ģekilde düzenlemek, – 

Tasarruf tedbirlerine uygun hareket edilmesini sağlamak, – Ġdari personel ile periyodik 

toplantılar yapmak ve verimli çalıĢmaları için gerekli tedbirleri almak, – Personel arasında 

adil iĢbölümü yapılmasını sağlamak, kılık kıyafetleri ile görevini yerine getirip 

getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda idari personelin görev alanları ve birimlerini 

düzenlemek, – Fakültede akademik ve idari personelin kiĢisel dosyalarının tutulmasını 

sağlamak, – Fakülte öğrenci iĢlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, – Fakülteye 

ait depoların düzenli tutulmasını sağlamak, – Elektronik Belge Yönetim Sisteminden (EBYS) 

gelen evrakların havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini ve 

sonuçlandırılmasını sağlamak, – Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme 

alımlarında yapılması gereken iĢlemlerin taĢınır kayıt yetkilisi tarafından yapılmasını 

sağlamak, – Fakülte bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak, – Çevre temizlik, bakım ve 

onarım hizmetlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, – Fakültede açılacak 

kitap sergileri stantları ile asılmak istenen afiĢ ve benzeri duyuru taleplerini incelemek, 

denetlemek, – Gerekli evrakların onay ve tasdikini yapmak, – ÇalıĢma ortamında iĢ sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak. Fakülte 

Sekreteri bütün bu faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol 

edilmesinde ve sonuç alınmasında Dekana karĢı birinci derecede sorumludur 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel 

niteliklere ve yöneticilik niteliğine sahip olmak. 

Dekan Sekreteri: 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan/Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri 

b. Astları: - 

c. Vekâlet Eden: Bölüm Sekreteri 

d. Görevin Kısa Tanımı: Dekanlığın sekreterlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde 

yerine getirilmesini sağlamak. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: Dekanın telefon görüĢmelerine ve kabullerine ait hizmetleri 

yürütmek, – Dekana ait dosyaları tutmak ve arĢivlemek, – Dekana ait özel ya da gizli yazıları 

düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaĢmasını 



sağlamak, – Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) birimiyle ilgili yazıĢmaları takip 

ederek sonuçlandırmak, – Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve baĢlama 

yazıĢmalarını takip etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak, – Dekanın 

ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit etmek ve 

teminini sağlamak, – Dekanlık Makamına ilgisiz ve uygun olmayan kiĢilerin giriĢini 

engellemek, – Dekanlık Makamının temizliğini takip etmek ve olası teknik problemleri 

ilgililere iletmek, – Fakülte Kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Genel 

Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu) gündemlerini bir gün önceden elektronik ve yazılı ortamda 

hazırlayarak, alınan kararları karar defterine yazmak; kararların ilgili birimlere ulaĢmasını 

sağlamak, – Birimiyle ilgili evrakların ay ve yıl olarak arĢivlenmesini sağlamak, – Dönem 

baĢlarında ek ders görevlendirme olurlarını Rektörlük Makamınca imzalanmak üzere 

Rektörlük Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığına sunmak, – Dekanlığa gelen misafirlerle 

ilgilenmek, görüĢme baĢlayana kadar ağırlamak, – Gerektiğinde Dekanın ziyaretçilerini ve 

telefonla arayanları günlük olarak deftere kaydetmek (Ad soyadı, gün, tarih ve saat belirterek), 

– Dekanlığa ya da kiĢilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kiĢilerin eline 

geçmesini önlemek, – Dekanın veya Fakülte Sekreterinin onayı olmadan kiĢilere bilgi ve 

belge vermemek, – Dini ve milli bayramlarda Dekanın tebrik mesajlarını hazırlamak ve 

dağıtımını takip etmek, – Protokol ve telefon listelerini takip ederek güncel kalmasını 

sağlamak, – Akademik personelinin görev süresi uzatımı yazıĢmalarını takip etmek, disiplin 

iĢlerine ait yazıĢmaları yapmak, – ÇalıĢma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk 

ilkelerinden ayrılmamak, – Personel iĢleriyle ilgili tüm yazıĢmaların takibini yapmak, – ĠĢ 

verimliliği ve barıĢı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalıĢmak, – Yapılan 

iĢ ve iĢlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 

birlikte açıklamak, – Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak. 

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana ve Fakülte Sekreterine karĢı 

sorumludur. 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel 

niteliklere sahip olmak. 

Bölüm Sekreteri: 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan/Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri 

b. Astları: - 

c. Vekâlet Eden: Dekan Sekreteri 

d. Görevin Kısa Tanımı: Ġlgili Mevzuat çerçevesinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

üzerinden Bölüm BaĢkanlıklarının yazılarının yazılmasını sağlamak. 



e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili 

yönetmelik 

değiĢikliklerini takip ederek duyurularını yapmak, – Haftalık ders programı ve sınav 

programlarını Dekanlığa bildirmek ve ilan panosunda duyurmak, – Bölümlerin öğrenci ilan 

panolarında ilgili duyurularını yapmak ve süresi dolanları kaldırmak, – Fakülteyle Bölüm 

BaĢkanlıkları arasındaki yazıĢmalarla Bölümler arası yazıĢmaları yapmak, – Elektronik Belge 

Yönetim Sisteminde (EBYS) bölümlerle ilgili yazıĢmaları takip ederek sonuçlandırmak, – 

Ders intibakları ile ilgili Dekanlık yazıĢmalarını yapmak, – Muafiyet dilekçelerinin ilgili 

anabilim dalı baĢkanları ve danıĢmanlarınca incelenmesini sağlamak, – Bölümde görevli 

öğretim elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme yazı ve dosyalarını sistemde düzenli bir 

Ģekilde takip etmek ve sonuçlandırmak, – Öğrenci iĢleri bürosuyla koordineli çalıĢmak, 

bulunmadığı zamanlarda öğrenci iĢleri bürosunun iĢlerini yürütmek, – Bölüm Kurulu 

Kararlarının ve üst yazılarının Bölüm BaĢkanı nezaretinde yazmak, – Bölümün fotokopi 

iĢlerini yürütmek, sınav döneminde soru çoğaltmak ve akademik personelin resmi evraklarını 

çoğaltmak, – Ders planları, ders yükleri, ders görevlendirmeleri, görevlendirme değiĢikliği, 

ders değiĢikliği, dersin gruplara ayrılması, ek ders görevlendirme olurlarının alınması ve 

mezuniyet evraklarının hazırlanmasını sağlamak, – Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, 

bütünleme ve tek ders sınav iĢlemlerini yürütmek, – Yeni ders açılması iĢlemlerini yapmak, – 

Öğrenci staj dosyalarının hazırlanmasında ve sigorta iĢlemlerinin yapılmasında tahakkuk 

servisiyle birlikte koordineli çalıĢmak, – Kısmi zamanlı öğrencilerin müracaatlarını almak, 

çalıĢma programını hazırlamak, puantajlarını doldurmak ve Sağlık Kültür ve Spor Daire 

BaĢkanlığını bildirmek, – Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dıĢı bilimsel toplantılara 

katılması, inceleme, araĢtırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirme iĢlemlerini yapmak, 

– Amirlerinin onayı olmadan kiĢilere bilgi ve belge vermemek, – ÇalıĢma sırasında çabukluk, 

gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak, – ĠĢ verimliliği ve barıĢı açısından diğer 

birimlerle koordineli ve uyum içinde çalıĢmak, – Yapılan iĢ ve iĢlemlerde üst yöneticileri 

bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak, – Üst 

yöneticileri tarafından verilen diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak. Yukarıda belirtilen görevlerin 

yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine ve Dekana karĢı sorumludur. 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel 

niteliklere sahip olmak. 

Öğrenci ĠĢleri Görevlisi: 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan/Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri 

b. Astları: - 



c. Vekâlet Eden: Bölüm Sekreteri 

d. Görevin Kısa Tanımı: Ġlgili Mevzuat çerçevesinde, fakülte öğrencilerinin eğitim-öğretim 

konularındaki iĢ ve iĢlemlerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: Öğrencilerin ders kaydı, öğrenci belgesi, tecil, not döküm 

belgesi, kayıt dondurma, iliĢik kesme, yatay geçiĢ, muafiyet, burs, çift anadal-yandal, yaz 

okulu, geçici mezuniyet, diploma vb. iĢ ve iĢlemlerini yürütmek, – Lisans eğitim-öğretim ve 

sınav yönetmeliği ile ilgili yönetmelik değiĢikliklerini takip etmek, bunların duyurulmasını 

sağlamak, – Öğrenci iĢleri ile ilgili aylık, dönemlik yazıĢmaları hazırlamak, – Elektronik 

Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) birimiyle ilgili yazıĢmaları takip ederek sonuçlandırmak, 

– Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazıĢmalarını ve öğrencilerle ilgili duyuruları 

yapmak, – Öğrencilerle ilgili evrakların arĢivlenmesini sağlamak, – Her yıl sonunda baĢarı 

oranlarını tanzim etmek; ikinci öğretim öğrencilerinden %10’a girenlerin tespitini yapmak, – 

Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili 

bölümlere ve öğrencilere bildirmek, – Öğrenci Konseyi ve Temsilciliği ile ilgili iĢlemleri 

yapmak, – Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalıĢmaları yapmak, – 

Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini 

ilan etmek, – Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemini girilmesini takip etmek, – 

Eğitim-Öğretim yılı baĢında öğrenci danıĢman listelerinin güncellenmesini bölümlerden 

istemek ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danıĢman onaylarını takip etmek, – Kaydı 

silinen ve mezun öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek, – Programlarda 

dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak, – Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nın görev, 

yetki ve sorumluluğu dıĢında, Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm 

iĢleri yapmak, – Yarıyıl baĢlarında Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi 

(Mek-Sis) Projesi kapsamında hazırlanan ders programı bilgilerinin giriĢini yapmak, – Bölüm 

sekreterliğiyle koordineli çalıĢmak, bulunmadığı zamanlarda bölüm sekreterliği bürosunun 

iĢlerini yürütmek, – Birim faaliyet raporu çalıĢmalarında görev alanıyla ilgili bilgi ve belgeleri 

temin etmek, – Fakültede kurul ve komisyonların toplantı öncesi (öğrenci iĢleriyle ilgili) 

gündemlerini hazırlamak; kurul kararlarının zamanında ve düzenli olarak sisteme kaydını 

sağlamak, – ÇalıĢma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak, – ĠĢ 

verimliliği ve barıĢı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalıĢmak, – Yapılan 

iĢ ve iĢlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 

birlikte açıklamak, – Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak. 

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine ve Dekana karĢı 

sorumludur. 



f. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel 

niteliklere sahip olmak. 

Tahakkuk ĠĢleri Görevlisi: 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan/Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri 

b. Astları: - 

c. Vekâlet Eden: TaĢınır Kayıt Yetkilisi 

d. Görevin Kısa Tanımı: Ġlgili mevzuat çerçevesinde Birim Mali ĠĢlemleri ile ilgili görevleri 

yerine getirmek. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: – Fakültenin yolluk yevmiye, ek ders ücretleri, fazla mesai, 

maaĢlar ve satın alma evrakları dâhil bütün harcamaların evrakını bütçe tertibine ve usulüne 

uygun olarak hazırlamak, Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına teslim ederek takibini 

yapmak, –Harcama ve tahakkukla ilgili dosyaları tutmak, yedeklemek, usulüne uygun olarak 

arĢivlemek, – Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak ve gerekli önlemleri 

almak, – Akademik, idari, yabancı uyruklu personellerin ve staj-iĢyeri eğitimi yapan 

öğrencilerin SGK primlerinin gününde ödenmesi için gerekli tedbirleri almak, – Akademik, 

idari, sözleĢmeli tüm personelin izin takibini yapmak, verilerin izin programına zamanında 

giriĢini sağlamak, – Fakülte kadrosuna atanan ve ayrılan personelin SGK giriĢ ve çıkıĢ 

iĢlemlerini gününde yapmak, – Personel özlük dosyalarını tutmak; görevden ayrılan, göreve 

baĢlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin iĢ ve iĢlemlerini takip etmek, – Ġdari 

bürolarda kullanılan baskı, kırtasiye ve sarf malzemelerini temin etmek, – Talep neticesinde 

satın alınmasına karar verilen mal ve hizmetlerin piyasa araĢtırması için gerekli formları 

düzenlemek ve piyasa araĢtırma sonuç belgelerini Satın Alma Komisyonuna sunmak, – Satın 

alımı yapılan mal ve malzemelerin, araç-gereçlerin taĢınır kayıt yetkilisine teslimini yapmak 

ve kayıtlara alınmasını sağlamak, – Aylık, üç aylık ve yılsonu gibi periyodik iĢlemlerde 

ayniyat dökümlerinin Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına evrakların iletilmesini sağlamak, 

– Ek ödenek ve ödenek aktarım iĢlerini yapmak; yeteri kadar ödenek olup olmadığını kontrol 

etmek, bu konuda gerekli tedbirleri almak, – Ödeme emrine bağlanacak taahhüt ve tahakkuk 

evraklarının tam ve eksiksiz olmasını sağlamak, – Giderlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere 

uygun olmasını sağlamak, – Ödemelere esas teĢkil edecek bilgi ve belgenin istenmesine 

rağmen zamanında teslim etmeyen kiĢileri veya kiĢilere yapılacak ödemelerin gecikmesine 

yol açabilecek her türlü bilgiyi zamanında amirlerine bildirmek, – 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 35. maddesine göre görevlendirilecek personelin kefalet iĢlemlerini, 39. 

maddesine göre görevlendirilecek personelin yolluk ve yevmiye ödemelerini yapmak, – 

Daimi iĢçi kadrosuna tabi personelin puantaj, mesai takip vb. formlarını düzenlemek ve 



yazıĢmalarını yapmak, – Bütçe tasarısını TaĢınır Kayıt Yetkilisi ile eĢgüdümlü olarak 

hazırlamak, – Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) birimiyle ilgili yazıĢmaları takip 

ederek, sonuçlandırmak, – Döner Sermaye iĢlemlerinde gelir getirici faaliyetlerin tespiti için 

Bölüm BaĢkanları ile koordineli çalıĢarak, Yönetim Kurulu Kararı öncesi hazırlıkları yapmak, 

– Döner Sermaye bütçesini hazırlamak; Döner Sermaye iĢlemlerinde protokol hazırlamak, ek 

ödeme dağıtım tablosunu hazırlamak ve gelir getirici faaliyetin protokol çerçevesinde ödeme 

emri belgesini hazırlamak, – Döner Sermaye iĢlemlerinde yıl içerisinde satın alma-ayniyat-

demirbaĢ iĢlemi yapılmıĢ ise yılsonu devir iĢlemlerinin yapılarak Döner Sermaye ĠĢletme 

Müdürlüğüne iletmek, – Canlı model iĢlemlerinde; canlı modelin iĢe giriĢ-çıkıĢ, iĢ takibi, 

puantaj, maaĢ ve SGK iĢlemlerini yapmak, – Dekanlığa ya da kiĢilere ait her türlü bilgi ve 

belgeyi korumak, ilgisiz kiĢilerin eline geçmesini önlemek; Dekanın veya Fakülte 

Sekreterinin onayı olmadan kiĢilere bilgi ve belge vermemek, – Yapılan iĢ ve iĢlemlerde üst 

yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak, – 

ÇalıĢma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak, – ĠĢ verimliliği ve 

barıĢı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içinde çalıĢmak, – Üst yöneticileri 

tarafından verilen diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine 

getirilmesinde Fakülte Sekreterine ve Dekana karĢı sorumludur. 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel 

niteliklere sahip olmak. 

TaĢınırKayıt Yetkilisi: 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan/Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri 

b. Astları: - 

c. Vekâlet Eden: Tahakkuk ĠĢleri Görevlisi 

d. Görevin Kısa Tanımı: Ġlgili Mevzuat çerçevesinde, birim taĢınır iĢlemleri ile ilgili görevleri 

yerine getirmek. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: Tüketim ve demirbaĢ (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina 

bakım onarım malzemeleri, ahĢap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik 

malzemeleri, makine teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin doğrudan temin veya 

ihale yoluyla satın alınması ile ilgili iĢlemleri takip etmek, – Fakültenin tüketim ve demirbaĢ 

malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, – Her türlü malzemenin depoya giriĢ-çıkıĢ iĢlemlerini 

usulüne uygun olarak takip etmek, – TaĢınır iĢlem fiĢi, zimmet fiĢi, sayım tutanağı vb. evrakı 

usulüne uygun düzenlemek, kayıt altına almak ve arĢivlemek, – Depodan malzeme 

istenildiğinde Malzeme Ġstek Formu doldurtarak malzeme talep edilmesini sağlamak, – 

Depodan eksilen malzemeleri amirlerine bildirerek tamamlanmasını sağlamak, – Depoları 



daime temiz, düzenli ve aranılanı kolayca bulunacak Ģekilde düzenlemek, – Tüketime verilen 

malzemelerin TaĢınır ĠĢlem FiĢi (TĠF) düzenleyerek çıkıĢ kaydını yapmak, – Üçer aylık 

tüketim çıkıĢ raporlarını hazırlamak, – Fakülteye gelen devir, hibe ve bağıĢların giriĢ kaydını 

yapmak, zimmet fiĢini hazırlamak, takibini ve birimlere dağıtılmasını sağlamak, – 

Kullanımdan düĢen demirbaĢ malzemelerin tespitini yapmak ve değer tespit komisyonuna 

bildirmek, – TaĢınır sisteminde kayıtlı bulunan demirbaĢ malzemelerin barkotlama iĢlemini 

yapmak, – KiĢisel odalar, laboratuvar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki 

dayanıklı taĢınırlar için dayanıklı taĢınır listelerini oluĢturmak, ilgili kiĢilere zimmetlemek, – 

TaĢınırların yılsonu iĢlemlerini yaparak sayım tutanakları ile döküm cetvellerini Strateji 

Dairesi BaĢkanlığına bildirmek, – Kullanımda olmayan ve TaĢınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 

üzerinde depoda görünen malzemeler ile fiilen depoda bulunan malzemelerin sayısal ve 

nitelik olarak eĢit olmalarını sağlamak, – Dekanlığa ya da kiĢilere ait her türlü bilgi ve belgeyi 

korumak, ilgisiz kiĢilerin eline geçmesini önlemek, Dekanın veya Fakülte Sekreterinin onayı 

olmadan kiĢilere bilgi ve belge ve malzeme vermemek, – Odalara verilen zimmetlerin güncel 

tutulmasını sağlamak, – TaĢınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri 

tehlikelere karĢı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, – Elektronik 

Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) birimiyle ilgili yazıĢmaları takip ederek, sonuçlandırmak, 

– Birim faaliyet raporu çalıĢmalarında görev alanıyla ilgili bilgi ve belgeleri temin etmek, – 

Yapılan iĢ ve iĢlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında 

gerekçeleriyle birlikte açıklamak, – ÇalıĢma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk 

ilkelerinden ayrılmamak, – ĠĢ verimliliği ve barıĢı açısından diğer birimlerle koordineli ve 

uyum içinde çalıĢmak, – Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak. 

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine ve Dekana karĢı 

sorumludur. 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel 

niteliklere sahip olmak. 

Hizmetli: 

a. Üst Yönetici /Yöneticileri: Dekan/Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri 

b. Astları: - 

c. Vekâlet Eden: Fakültede görevli diğer temizlik personeli 

d. Görevin Kısa Tanımı: Ġlgili Mevzuat çerçevesinde genel temizlik ve evrak nakil iĢleri 

görevini yerine getirmek. 

e. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: Sorumluluğunda olan iç ve dıĢ alanların düzenli, temiz ve 

hijyenikolmasını sağlamak; temizlik malzemelerini düzenli kontrol ederek, takibini yapmak, – 



Periyodik olarak saatlik, günlük, haftalık vb. yapılması ve takip edilmesi gereken iĢleri 

aksatmadan zamanında yerine getirmek, – Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, 

getirmek, evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak, – Hizmetlerin etkin ve verimli 

yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak, – Sınıf, laboratuvar, 

koridor gibi alanları havalandırmak, – Binayı, sınıfları ve laboratuvarları ders baĢlamadan 

önce eğitim-öğretime hazır hale getirmek, ve takibini yapmak, – Gün sonunda binayı terk 

ederken projeksiyon, bilgisayar, yazıcı, vb. elektronik aletleri kontrol etmek; kapı ve 

pencerelerin kapalı olmalarını sağlamak; gereksiz yanan lamba, açık kalmıĢ musluk vb. 

kapatmak, – Binanın aydınlatma, ısıtma ve soğutma iĢlerini takip etmek, – Binada meydana 

gelen arızaları ve aksaklıkları Fakülte Sekreterine bildirmek, – Kendisine verilen görevleri 

zamanında, eksiksiz, iĢgücü ve zaman tasarrufu sağlayacak Ģekilde yerine getirmek, – 

Sorumluluğundaki mevcut makine ve teçhizatlar ile temizlik malzemelerinin tasarruflu, 

yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, eksik temizlik malzemelerini satın alma 

servisine iletmek, – Temizlik malzemelerini yüzeyleri bozmayacak Ģekilde kullanmak, – Çöp 

toplama iĢleminde ayrıĢtırılmıĢ çöp torbalarının ilgili yerlerine bırakılmasını sağlamak, – 

Temizliği yapılan zeminlere uyarıcı levha koymak, – Ovarak temizlenmesi gereken alanlarda 

(lavabo, musluk, tezgah) kullanılan dezenfektan malzemelerinin sağlığını olumsuz 

etkilememesi amacıyla eldiven, maske gibi koruyucu ekipman kullanmak, – Dekan, Dekan 

Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin görev alanı ile ilgili verdiği diğer iĢleri yapmak. 

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine ve Dekana karĢı 

sorumludur. 

f. Görevin Gerektirdiği Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel 

niteliklere sahip olmak. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na bağlı olarak, 

eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm sekreterliği, fakültenin bütün 

bölümleriyle ortak olarak yürütülmektedir. Bölüm sekreterine ihtiyaç bulunmaktadır. Henüz 

anasanat dalları kurulmadığından, bölümümüzün akademik kadrosunda yer alan tüm öğretim 

üyeleri ve öğretim görevlileri bölüm kurulunu oluĢturmaktadır. Bölümümüzde bir bölüm 

baĢkanı ve 1 (bir) bölüm baĢkan yardımcısı bulunmaktadır. 

Akademik DanıĢman; 

Akademik danıĢmanlığın amacı; öğrenciyi üniversite yaĢamına uyum, mesleki geliĢim, 

kariyer ve benzeri konularda yönlendirmek ve öğrenimi süresince izlemek; öğrenciyi her 

yarıyıl baĢında (yaz okulu dâhil) ders seçimi sürecinde bilgilendirmek; öğrencinin akademik 

durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirerek alması gereken dersine/derslerine onay 



vermektir. Bölümümüzde her bir sınıfın ayrı danıĢmanı bulunmaktadır ve bu danıĢmanların 

yer aldığı bir danıĢmanlar kurulu görev yapmaktadır. 

DanıĢmanlar Kurulunun Görevleri 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Akademik DanıĢmanlık Yönergesi Madde 

8’e göre DanıĢmanlar Kurulunun Görevleri Ģunlardır, 

(1) DanıĢmanlar Kurulu bölüm baĢkanının baĢkanlığında veya tek bölümlü fakültelerde 

dekanın baĢkanlığında, bölümdeki danıĢmanlardan oluĢur, her yıl/yarıyıl ders kayıtlarından 

önce danıĢmanlık hizmetlerini değerlendirmek ve öğrencilerin sorunlarını gidermek üzere 

yılda en az iki kere danıĢmanlık hizmetiyle ilgili bilgi alıĢveriĢinde bulunur. 

(2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, danıĢmanlık hizmetleriyle ilgili sorunlar ve önerileri 

içeren raporu birim dekanlığına/müdürlüğüne iletmek üzere hazırlar. Yine aynı yönergenin 10 

Madde 10’a göre Akademik DanıĢmanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları ise Ģöyledir. 

1) Akadem k DanıĢmanın DanıĢmanlığını Yaptığı Öğrenc ye KarĢı Görev, Yetk  ve 

Sorumlulukları 

a) Akademik DanıĢman; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda 

yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve 

duygusal yönleriyle öğrencinin kiĢiliğinin bir bütün olarak geliĢebilmesi için uygun ortamın 

hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. 

b) Eğ t m-Öğret mle  lg l , Afyon Kocatepe Ünı versı tesı  Önlı sans ve Lı sansEğ t m-Öğret m 

ve Sınav Yönetmelı ğ ’ne, Yönerge, Senato kararı, Ün vers te Yönet m Kurulu, b r m Kurulu 

ve birim Yönetim Kurulu kararlarını takip etmek, her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı, ders 

kayıtları, öğrenciler n kayıt oldukları, ekled kler  ve bıraktıkları ders kayıtlarını onaylayarak 

kes nleĢt rmek, ders seç m  Ģlemler nde yardımcı olmak,  lg l  dokümanları b r m 

Öğrenc ĠĢler  bürosuna vermek. 

Ders Kayıt AĢamasında; 

1) Bu Yönerge çerçevesinde öğrencinin kayıt iĢlemlerine yardımcı olmak, 

2) Mezuniyet için alması gereken dersler konusunda önerilerde bulunmak, 

3) Ders seçim sürecinde öğrenciyi yönlendirmek ve yardımcı olmak, tekrar alması gereken 

dersi/dersleri bulunan öğrencinin ilgili derse/derslere kayıt olup olmadığını kontrol etmek, 

öğrencinin tekrar alacağı ve devam zorunluluğu olan derslerin ders programında çakıĢması 

durumunda ders planında gösterilen dönemde olmak koĢuluyla en alt yarıyıldaki derse kayıt 

olmasını onaylamak, 

4) Ders seçim iĢleminin ilgili mevzuata uygunluğunu değerlendirmek ve “Ders Seçim Onayı” 

nı vermek, 



5) Öğrenc n n seçt ğ  dersler üzer nde yapılan değ Ģ kl kler , otomasyon üzer nden ya da yazılı 

duyuru olarak öğrenciye bildirmek ve güncellenen ders kayıt formunun onaylanmak, 

6) Ders seçim onayında yönetmelikte belirtiği üzere öğrencinin GANO değeri 1,75 altında ise 

en fazla 30 ECTS, 1.75 ve üzerinde ise en fazla 45 ECTS kredisi derse kayıt yaptırılması, 

7) Onlisans/lisans programlarında ders secim onayı verilen belgenin iki nüsha çıktısını 

öğrenc n n almasını ve öğrenc yle b rl kte  mzalayarak onay  Ģlem n  tamamlamak, onaylı 

nüshalardan b r n  öğrenc ye, d ğer n  “Kayıt Haftası” b t m nde B r m Öğrenc  ĠĢler  

bürosuna teslim etmek, 

8) Ders seç m onayı maks mum; Önl sans ve l sans oğrencilerinin “kayıt Haftası”ndan sonraki 

haftada yönetmeliğin 8 ve 12 maddelerine uygun olarak ders kayıtlarını onaylamak, 

9) Ders kayıtlarının belirlenen tarihler dıĢında yapılması durumunda her ne sebeple olursa 

olsun mutlaka yönetmeliğin 8 maddesi, ve öğrenc n n haklı geçerl  nedenler bel rt lm Ģ 

d lekçeler n BYK kararı  le yapılmasına (OSYM ve YÖK tarafından yapılan yerleĢt rmeler 

hariç) 

10) Ġlgili dönemin ilk haftasında; haftalık ders programını, “kayıt Haftası”nda ve dönem 

boyunca Akademik DanıĢmanlık için haftalık görüĢme saatlerini ilan etmektir. 

c) Her akademik yıl/yarıyıl baĢında ders kayıt tarihleri boyunca öğrenci ile aktif iletiĢim 

halinde bulunmak veya ofisinde bulunmak, geçerli mazereti nedeniyle öğrenci ile aktif 

iletiĢim kuramayacağı veya ofisinde bulunamayacağı zamanlarda, bölüm baĢkanının onayı ile 

görevini bir baĢka öğretim elemanına devretmek ve durumu öğrencilere o yıl/yarıyıl ders 

kayıt tarihlerinden önce duyurmak, 

ç) Öğrenc ler n OBS’deki özlük ve iletiĢim bilgilerini güncellemelerini duyurmak, 

d) Öğrenc lerle her yarıyılda en az b r toplantı yapmak, görüĢme gün ve saatler n  toplantıdan 

en az bir hafta önce ilan etmek, 

Bu toplantıda; 

- Öğrenc ler n sorunlarını d nlemek, 

- Öğrenc ler , öğret m planı, b r m ve ün vers ten n eğ t m, öğretim ve sınav yönetmeliği, 

yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği, vb. hakkında bilgilendirmek, 

- Öğrenc lere, öğrenc  kulüpler , kütüphane kullanımı, öğrenc  tems lc l ğ , b t rme tez  / 

projesi, staj, iĢyeri eğitimi vb. konularda rehberlik etmek, 

- Üniversitenin ilgili yönetmelikleri ve yönergelerinde meydana gelen değiĢiklikleri öğrenciye 

duyurmak ve açıklamak, 

- DeğiĢim programları, yurt dıĢı eğitim imkânları, burslar ve staj konularında öğrencileri 

bilgilendirmek ve yönlendirmek, 



- Öğrenc ler n yardım fonlarından yararlanmalarını sağlamak  ç n gerekl  g r Ģ mlerde 

bulunmak, burs bulma/alma konusunda rehberlik etmek, 

e) Toplantı sonucunu rapor biçiminde danıĢmanlar kuruluna sunmak üzere saklamak. 

f) Psikolojik desteğe ihtiyacı olan öğrencileri Birim yönetimine bildirmek 

Mezuniyet AĢamasında; 

1) Öğrenc n n mezun yet koĢullarını sağlayıp sağlamadığını, bölüm baĢkanlığı tarafından 

oluĢturulan komisyonla iĢbirliği halinde kontrol etmek, 

2) (DeğiĢik: ÜSK-4/3/2020-2020-2/07-b) Mezuniyet Ģartlarını sağlayan öğrencileri, 

mezuniyetin onaylanması ve Birim Yönetim Kuruluna sunulması için bölüm baĢkanlığına 

bildirmektir. 

Kanıtlar: 

Tablo 9.1 Üniversite Organizasyon ġeması 

Tablo 9.2 Birim Organizasyon ġeması 

 

10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER 

10.1. Programa Özgü Ölçütler sağlanmalıdır. 

Güzel Sanatlar Temel Alanıyla ilgili yetkilendirilmiĢ ya da yetkilendirme süreci devam eden 

bir akraditasyon kurumu bulunmamaktadır. Bu nedenle bölüme özgü ölçütler 

bulunmamaktadır. 

https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/tescil-suresi-devam-edenler 

 https://yokak.gov.tr/ 

 

Kanıtlar 

10.1.pdf 

 

SONUÇ 

    Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde kalite geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında, karar 

mekanizması olarak Bölüm Kurulu oluĢturulmuĢ, görev tanımları ve iĢ akıĢ süreçleri de 

belirlenmiĢtir. Bologna Eğitim-Öğretim Bilgi Paketleri düzenli bir Ģekilde güncellenmektedir. 

Öğrencilerin derslerdeki baĢarılarını ölçme ve değerlendirme yöntemleri doğru bir Ģekilde 

iĢletilmektedir. Öğrencilerin programa baĢladıkları yıldan itibaren mezun olana kadar geçen 

süreçteki belirlenen yönetmelikler iĢlemektedir. Öğrenciler danıĢmanlık hizmeti almaktadır. 

Programın eğitim amaçları, kurumun ve fakültenin amaçlarıyla örtüĢmektedir. DıĢ paydaĢlar 

ve iç paydaĢlar eğitim amaçlarının oluĢumuna katkı vermektedir. Geleneksel Türk Sanatları 



bölümünden Ģu an için mezun durumda olan öğrenciler bulunmadığından bölüm program 

çıktılarının ölçme ve değerlendirme sürecine yönelik herhangi somut bir veri elde 

edilmemiĢtir.  Sürekli iyileĢtirme kapsamında, bölüm kurul kararlarının düzenli bir biçimde 

alınması, aylık bölüm toplantılarının yapılması, akademik kadro sayısının arttırılması, 

müfredatın yenilenmesi ve eğitim için kullanılan dersliklerin ve atölyelerin sayılarının 

artırılması gibi adımlar atılmaktadır.  Bölüme gelen öğrencilerin yeterli olması, sanat alanında 

gereken birebir eğitime uygun ortam sağlamaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin zengin 

bir merkezi kütüphaneye sahip olması öğrenciler ve öğretim elemanları için araĢtırma 

olanaklarını artırmaktadır.  Bölüm öğretim elemanlarının eğitim durumu ortalaması doktora 

düzeyindedir. Bu da öğretim elemanlarının alanlarında uzmanlaĢtıklarını göstermektedir.  

Öğretim elemanı sayısı Ģu an yeterli gibi görünse de ileriki yıllarda öğretim üyesi ve araĢtırma 

görevlisi kadrolarına ihtiyaç duyulacaktır.  Eğitim planı, ders müfredatları hazırlanarak 

yapılmıĢtır. Ders verme biçimleri, öğretme biçimleri ayrıntılı bir Ģekilde aktarılmıĢtır. 

Müfredatta yer alan derslerin tüm açılımları aktarılmıĢtır.  Sonuç olarak, bölümümüzde 

yapılan her türlü akademik, sosyal ve eğitim-öğretime iliĢkin faaliyetler, ölçütlerin sonuna 

eklenen kanıt belge ve linkler ile desteklenerek sunulmuĢtur. 

 

Kanıtlar 

sonuç.word. 


