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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Planlama; veri, tecrübe ve öngörülere dayalı belli amaçlar doğrultusunda çeşitli kısıtlamalara 

göre gelecek hakkında karar vermektir. Stratejik planlama, bir yöneticinin ileriye doğru bakmasına ve 

kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardımcı olan bir süreçtir. 

 

Bu çalışma, üniversitemiz stratejik planlama çalışmalarına bağlı ve eş zamanlı olarak 

gerçekleştirilen Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin 2017-2021 dönemi stratejik planını içerir. Bu 

çalışmalar kapsamında fakültemizin sahip olduğu mevcut değerler tespit edilerek, ölçülebilir ifadelere 

dönüştürülmüş ve sahip olduğumuz potansiyelin yanında zayıf yanlarımız da net olarak ifade 

edilebilmiştir. Mevcut potansiyelimiz ile ulaşmayı arzu ettiğimiz vizyonumuz arasındaki süreci 

planlayarak, gelecekteki fonksiyonel birimlerimiz, kabiliyetlerimiz ve özelliklerimiz belirlenmiştir.  

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2017-2021 stratejik planı 5 (beş) bölümden oluşmaktadır. 

Bunlar; Fakültemizin tarihçesi, akademik ve idari yapılanması ve yasal yükümlülükleri genel bilgiler 

başlığı altında birinci bölümde verilmiştir. Durum analizi, birimin eğitim-öğretim, araştırma, altyapısı 

ve paydaşlar ve GZFT analizleri ikinci bölümdedir. Üçüncü bölümde fakültemize ait stratejik amaçlar, 

hedefler ve performans göstergeleri yer almakta olup dördüncü bölüm maliyetlendirme son bölüm ise 

izleme ve değerlendirme olarak hazırlanmıştır.  

 

Temel hedefimiz, çağdaş tasarım anlayışına ve kuramsal alt yapı zenginliğine sahip, araştırmacı 

nitelikli, hür fikirli, teknolojik yenilikleri kullanan, toplum gerçeklerinden haberdar meslek insanları 

yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşabilmek için önümüzde zorlu ve uzun bir yol olduğunun farkındayız. 

Ancak, zaman içinde güçlenecek akademik kadromuz ve teknik donanımımızla bu zorlukların 

üstesinden gelinebileceğine olan inancımız tamdır.   

 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ  

Dekan V. 
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1 Tanımlar ve Kavramlar   

Bu stratejik planda adı geçen tanım ve kavramlar; 

a) Akademik Birimler: Fakülteye bağlı bölümleri, 

b) Bütçe: Üniversitenin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına 

ilişkin hususları gösteren ve kanunlaşarak yürürlüğe konulan belgeyi,    

c) Dış Değerlendiriciler: Yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil 

Belgesi"ne sahip kurum, Üniversite veya kurullarını,  

d) Dış Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin 

kalitesinin, Üniversiteden bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, 

e) Eylem Planı: Üniversitenin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemlerini, 

eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları, 

f) Faaliyet ve Projeler: Fakültenin stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını 

gösteren faaliyetleri ve projelerini, 

g) Gelir: Kanunlarına dayanılarak alınan her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, 

alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,  

h) Gider: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik 

katkı payları, transferler ile diğer giderleri,  

i) GZFT Analizi; Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya 

koyan analizi 

j) Harcama Birimi: Üniversite bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama  yetkisi bulunan 

birimi,  

k) İç Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin 

kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği 

değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,  

l) Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri,  

m) Kaynak Planlaması: Üniversitenin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve 

insan gücü kaynaklarının planlanmasını, 

n) Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla 

belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için 

oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, 

o) Malî Yıl: Takvim yılını, 

p) Misyon: Fakültenin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini,  

q) Performans: Fakültenin belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini, 
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r) Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki 

unsurları, 

s) Strateji: Üniversitenin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen 

ve davranışını oluşturan yaklaşımları, 

t) Stratejik Hedefler: Üniversitenin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan 

spesifik ölçülebilir alt amaçlarını, 

u) Stratejik Plan: Fakültenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 

önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 

dağılımlarını içeren 2017–2021 dönemi bu stratejik planını,   

v) Stratejik Planlama: Fakültenin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli 

yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan 

stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans 

göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, 

w) Vizyon: Fakültenin gelecekte ulaşmak istediği ideallerini,  

İfade eder 

 

1.2. Hazırlık Çalışmaları  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin 2017-2021 yıllarını kapsayan üçüncü stratejik planının 

hazırlanması sürecine 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu 

İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlanmıştır. 

Gözden geçirme ve değerlendirme sürecinde gönüllük esasına dayalı çalışmalar yapılarak 

stratejik amaç ve hedeflerimiz için GZFT analizi genel çerçevesi belirlenmiş ve bunlara yönelik çözüm 

önerileri geliştirilmiştir. 

 

1.3. Stratejik Plan Komisyonu  

Yükseköğretimdeki gelişmeleri, üniversitemizdeki yükseköğretim ortamının dinamiklerini, 

değerlendirerek stratejik planlamada kullanılabilecek önerileri geliştirmek için Fakülte Stratejik 

Planlama Komisyonu aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmuştur. 

 

– Başkan: Prof.Dr. Bülent Yılmaz (Dekan V. ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı) 

– Üye: Doç. Kadir Sevim (Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm Başkanı) 

– Üye: Yard.Doç.Dr. Şenol Kubat (Öğretim Üyesi) 

– Üye: Özcan Çınar (Fakülte Sekreteri) 
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Çizelge 1. Stratejik plan komisyonu çalışma programı 

No İşlemler 
Haftalar 

1 2 3 4 

1 Komisyon oluşturulması ve çalışma planı hazırlanması,         

2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi stratejik planının incelenmesi,         

3 Stratejik plan taslağının hazırlanması,         

4 Stratejik planda eksikliklerin giderilmesi ve son şeklinin verilmesi,         

5 
Stratejik planın bir rapor halinde Rektörlük makamına sunulması ve internet 

sayfasında duyurulması 
        

 

1.4. Stratejik Planlama Temel Çerçevesi  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi stratejik planlama temel 

çerçevesi için tüm personelin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

Kurumsal değerlendirme çalışmalarında, Fakültenin ve Bölümlerin mevcut durumunu, çevre 

değerlendirme çalışmaları ile Fakülte ve Bölümleri etkileyen dış faktörlerin tespiti ve bunları dikkate 

alarak kendine özgü stratejiler ve hedefler anket yöntemi kullanılarak belirlenmiştir   

Stratejik planlama çalışmaları sadece stratejik planlama komisyonun işi olarak görülmemiş, 

akademik ve idari tüm birimlerin doğrudan katılımıyla Fakültenin misyon, vizyon ve değerleri 

doğrultusunda birey, birim-alt birim için stratejik planlar hazırlamak suretiyle tüm yetkililerin ve her 

düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği alınarak, stratejik planlama tamamlanmıştır. 

 Böylece stratejik plan üretmenin yanı sıra stratejik yaklaşımını tüm Fakülteye 

yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede Fakültemizde stratejik plan çalışmaları ayrıntılı bir 

şekilde hazırlanmıştır (Çizelge 2). 

 Çalışmalar sonucunda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi’nin 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejik planının temel çerçevesi tüm kurum personelinin 

katılımı ile aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

 

Stratejik Amaç 1: Bilimsel ve sanatsal, ar&ge ve uygulama faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

Stratejik Amaç 2: Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması, 

Stratejik Amaç 3: İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliklerinin artırılması, 

Stratejik Amaç 4: Altyapıların geliştirilme ve iyileştirilmesi, 

Stratejik Amaç 5: Fakülte tanınırlılığının ve toplumla ilişkilerin artırılması, 
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Çizelge 2. Stratejik amaç ve hedefler 

Stratejik Amaçlar 

(S.A.) 
Hedefler (H.) 

S.A.1: Bilimsel ve 

sanatsal, ar&ge 

ve uygulama 

faaliyetlerinin 

geliştirilmesi, 

H.1. Yurt dışı ve içi yayınlar, 

H.2. Yurt dışı ve içi etkinlikler, 

H.3. Uluslararası ve ulusal ve bildiri sunumu veya çalıştay katılımı, 

H.4.  Bilimsel araştırma fonu projeleri, 

H.5.  AB ve ulusal projeler, 

H.6.  Uluslararası ve ulusal yarışmalara katılım, 

H.7.  Kitap ve kataloglar yayınlamak, 

S.A.2: Eğitim ve 

Öğretim 

kalitesinin 

artırılması 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H.1. Öğrenci nitelik profilinin artırılması, 

H.2. Öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaştırılması, 

H.3. Ders programı ve içeriklerinin güncelleştirilmesi, 

H.4. Disiplinlerarası lisansüstü eğitim programları açılması, 

H.5. Yurt içi ve dışı staj olanaklarının artırılması, 

H.6. Kütüphane ve Dökümantasyon merkezinde internet donanımlı stüdyo kurulması, 

H.7. Atölye, stüdyo ve laboratuarların kurulması veya modernizasyonu, 

 H.8. Veri tabanları, sanat ve tasarım alanlarındaki yurtiçi ve dışı dergilere abonelik sayısının 

arttırılması, 

H.9. Yeni bölümlerin kurulması ve öğretime açılması, 

H.10. Yandal ve çift anadal eğitiminin başlatılması, 

S.A.3: İnsan 

kaynaklarının 

nitelik ve 

niceliklerinin 

artırılması 

H.1. Her uzmanlık alanında yetkin ve nitelikli öğretim elemanının kazanılması, 

H.2. Eğitim ve araştırmaları destekleyecek, nitelikli personel sağlanması, 

H.3. İdari işlerde yetkin, nitelikli personel kazanılması, 

S.A.4: Altyapıların 

geliştirilme ve 

iyileştirilmesi, 

H.1. Stüdyo, atölye derslik ve ofis alan ve donanımlarının yeterli hale getirilmesi, 

H.2. Tasarım yazılımlarının lisanslarının alınması, 

H.3. Depo, arşiv ve sergi alanları sağlanması, 

H.4. Mevcut donanım ve ekipmanın geliştirilmesi ve işlerlik kazandırılması, 

S.A.5: Fakülte 

tanınırlılığının 

ve toplumla 

ilişkilerin 

artırılması 

H.1.Bölgenin ekonomik ve sosyokültürel gelişmişlik düzeyine katkıda bulunulması, 

H.2. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ilişkilerin güçlendirilmesi, 

H.3. Yaşam boyu eğitim seminerleri ve sanat kursları, 
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Durum analizi 
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2. DURUM ANALİZİ 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin 2016 yılı itibariyle içinde bulunduğu yapısal, yasal, 

kurumsal durum ve koşulları ile bu koşulların sonucunda ortaya çıkan güçlü-zayıf yönler ile fırsatlar 

ve tehditler bu bölümde sunulmuştur. 

 

2.1. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kuruluşu ve gelişimi  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; 2012/3763 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararının 7 Ekim 2012 tarihli 28434 sayılı Resmî Gazetede yayınlanması ile 

kurulmuştur.   

2547 sayılı Kanunun 3. maddesinin (e) ve (s) bendleri gereği Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, 

bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumu olarak 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde ortaöğretime dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı 

kapsayan lisans düzeyinde Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Seramik Cam Tasarımı bölümlerinde 

öğretim yapmaktadır. Tasarım alanının önemli bir alanı olan bu bölümlerin aynı çatı altında 

toplanması güçlü bir sinerji ile zengin bir sanat ve inovasyon atmosferi oluşturmaktadır. 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde 2017-2021 

döneminde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Mücevherat ve Kuyumculuk 

Tasarımı ile Resim Bölümlerinin kurulması planlanmış ve bu amaçla çalışmalar başlatılmıştır.  

Fakülte öğrencileri zorunlu derslerinin yanında, bölüm, fakülte ve üniversite ortak seçmeli ders 

havuzundan istedikleri dersleri seçerek ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirme olanağına 

sahiptir. 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin, akademik personel niteliği bakımından benzer eğitim 

kurumlarına göre belirgin bir farklılığı bulunmaktadır. Bu da, fakülteye bilimsel ve sanatsal araştırma 

ve etkinliklerde öncü olma yolunu açmaktadır. 

Fakültemizdeki öğrenci alan mevcut bölümler, çağdaş teknolojiden de yararlanarak evrensel 

nitelikli bilgi ve sanat eserleri üreten, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir düşünce ile özgün ve 

estetik değerlere sahip, çağdaş bir eğitimin ve öğrenimin sürdürülmesini sağlayan mesleki açıdan 

yetkin, toplumsal değerlere saygılı, nitelikli eleman ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar. 

Artan üniversite ve mezun sayısının yaratacağı amansız rekabet koşullarının bilincinde olarak 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, eğitim-öğretim kalitesine son 

derece önem vermektedir. Mezunların ancak iyi yetişmeleri halinde bu mücadelede başarılı 

olabileceklerine inanılmakta, gerek eğitim programlarının düzenlenmesinde gerekse bunların 

uygulamasında kalite ve ilkeliliğe önem verilmektedir. 

Fakülte, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişimi gibi yaygın olarak bilinen ağlara ek 

olarak uluslararası platformlara şimdiden hazırlanmaktadır. 
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Fakültemizde eğitimin bir parçası olan, aynı zamanda Stratejik Plân kapsamında önemli yer 

tutan bilimsel ve sanatsal etkinlikler desteklenmektedir.  

Fakülte; uygulamalı eğitimi hedefleyen tasarım stüdyoları, endüstriyel alanlarda ve dünya 

standartlarında kabul gören programlarla desteklenen bilgisayar laboratuarları ve atölyeleriyle;  yüksek 

düşünce ve değerlere sahip, yenilikçi ve rekabetçi ürünler ve hizmetler tasarlarken niteliği ve doğayı  

göz ardı etmeyen, estetik duyarlılıkları gelişmiş, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım 

süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluklarına ve özgüvene sahip, çağdaş, profesyonel ilişki 

geliştirebilen,  disiplinler arası uygulamaya açık,  yaratıcılığı bilgi, çağdaş teknolojiler ve  estetik ile 

destekleyen, tasarlayan ve üreten bireyler yetiştirme amacındadır.  

Öğretim elemanlarımız kendi alanlarında ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, sergi, 

workshop gibi etkinliklere katılmakta ve alanlarında yayınlar yapmaktadır. Bu etkinlikler için öğretim 

elemanlarımıza, imkânlar dâhilinde destek sağlanmaktadır. 

Fakültemizin faaliyet alanları, araştırma ve uygulama, eğitim-öğretim ve diğer alanlar olmak 

üzere 3 ana başlık altında toplanabilir.   

– Bilimsel ve sanatsal, ar&ge ve uygulama faaliyetleri: Fakültemizdeki öğretim elemanları eğitim 

alanları ile ilgili araştırma yapmakta, sanat ve tasarımın toplum içerisindeki yerini halka daha iyi 

anlatabilmek ve toplumla sanatı ve tasarımı bir arada bütünleştirmeyi amaçlamaktadırlar. 

Fakültemizde bu anlamda Konferans, Sempozyum, Sergi, Çalıştay ve Enstalasyon gibi etkinlikler 

gerçekleştirilmektedir. 

– Eğitim-Öğretim: Fakültemizin ana faaliyeti eğitim-öğretim hizmetlerinden oluşmaktadır. 

Fakültemizde Lisans programları aktif olarak devam etmektedir. Lisans programlarında Bahar ve 

Güz dönemi olmak üzere yarıyıl esasına göre eğitim verilmektedir. Lisans öğrencilerimiz Erasmus 

programından faydalanmaktadır. Üniversitemiz ile 2 AB Üniversitelerinin Güzel Sanatlar 

Fakültelerinin Endüstri Ürünleri tasarımı bölümleri arasında ikili anlaşmalar düzenlenmiştir.  

– Diğer Alanlar: Fakültemizde önemli gün ve haftalarda Valilik, Belediye, Sanayi ve Ticaret kurum 

ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak sempozyum, çalıştay ve sergiler düzenlenecektir. 

 

1.1 . Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 

2547 sayılı Kanunun 12. maddesi a-g bentlerinde yer alan yükseköğretim kurumlarının 

görevlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak uygulamak. 

a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları 

ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun lisansa dayalı Endüstri Ürünleri Tasarımı ile 

Seramik ve Cam Tasarımı bölümleriyle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve 

danışmanlık yapmak, 
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b) Milli Eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu 

tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve 

sayıda meslek sorumluluklarına ve özgüvene sahip insan gücü yetiştirmeyi sağlamak, 

c) Toplumun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim ve sanat dallarındaki 

verileri mevcut Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Seramik ve Cam Tasarımı bölümleriyle 

yaymak. 

d) Fakültenin ve bölümlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli 

sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin 

düzenli bir şekilde yürütmek.  

e) Fakültenin akademik kadro ihtiyacını belirlemek.  

f) Fakültenin, eğitim-öğretim bilimsel çalışma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili plan, 

program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak ve uygulamak,  

g) Fakültenin bütçe tasarısını hazırlamak,  

h) Öğrencilerin ders intibakları, çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri 

hakkında karar vermek,  

i) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi performans ve kalite ölçütleri çerçevesinde belirlenen 

uygulamaları Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak yerine getirmek.  

j) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi stratejik plan ve performans programlarına uygun Güzel 

Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Stratejik Planını oluşturmak.  

k) 5018 sayılı Kanunda belirtilen kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve 

hedefler doğrultusunda Fakülte kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, Fakülte 

malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçenin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî 

işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanmasını ve ön malî kontrolü Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde uygulanmasını sağlamak.  

l) Ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda, çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayacak 

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

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

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

sanatçı ve tasarımcıları, ekonomik kalkınmanın kültürel kalkınma ile bütünleşmesi 

gerekliliğiyle eğitici ve sorumlu sanat ve tasarım üreticileri ve yetkin kadrolar olarak 

yetiştirmektir. 

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını 

düzenleyen yasal mevzuat şu şekildedir: 
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Anayasa 

Anayasanın 130. maddesinin birinci fıkrasında “Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir 

düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime 

dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve 

insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe 

sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur” ve sekizinci fıkrasında “Yükseköğretim 

kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları 

üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının 

görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve 

öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, 

Yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin 

ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası 

ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat 

içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve 

üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.” ifadesi yer 

almaktadır.  

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri 

sayılmıştır: 

a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve 

kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-

öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak 

b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli 

eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından 

yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü 

yetiştirmek, 

c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve 

diğer araçlarla yaymak, 

d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda 

modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 

e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren 

sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak 

suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu 

kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini 

bildirmek, 
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f) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen 

kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, 

g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının 

yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile 

diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, 

uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre 

sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, 

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 

i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner 

sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin 

gerekli düzenlemeleri yapmak. 

 

Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki 

2547 Sayılı Yasa ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerine göre Fakülte yönetiminden 

Dekan tam yetkili ve sorumludur. Fakülte Dekanı 5018 Sayılı Yasa gereğince Fakültenin Harcama 

Yetkilisi olup, mali kaynakların amaca uygun olarak kullanımını sağlamaktadır. Fakültenin idare 

örgütünün başında Fakülte Sekreteri görev yapmaktadır. İdari büroların tüm faaliyetleri ile 5018 Sayılı 

Yasa gereğince Fakültede Harcama Yetkilisinin talimatları doğrultusunda hareket ederek, 

gerçekleştirme görevlisi olarak mali kaynakların harcanması için hazırlık yapmakla, belgelerin 

düzenlenerek Strateji Dairesi Başkanlığına bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5436 sayılı 

Kanunla değişikliğe uğramıştır. 5018 sayılı Kanunun 11. maddesinde üst yöneticinin; idarelerinin 

stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve 

performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından; 

sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını 

sağlamaktan; kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden; mali yönetim ve kontrol sisteminin 

işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 

belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu ve üst 

yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler 

aracılığıyla yerine getireceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Diğer Yasal Yükümlülükler 

Yukarıda sıralanan Anayasa ve yasa hükümlerinin yanı sıra Yükseköğretim kurumlarının 

teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir dizi mevzuat bulunmaktadır. Bunlar 

aşağıda sıralanmaktadır: 
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– 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

– 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

– 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

– 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu 

– 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

– 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

– 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

– 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

– 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

– 5944 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

– 237 sayılı Taşıt Kanunu 

– 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 

– 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K. 

– 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 

Hakkında K.H.K. 

– 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K. 

– Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına 

İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 

– Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması 

Esaslarına İlişkin Karar 

– Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim 

– Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

– Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak 

Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar 

– Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim 

Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları 

ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar 

– 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun 
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1.2 . Faaliyet Alanı, Ürün ve Hizmetler  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, bugün için iki bölümden 

oluşmaktadır. Bunlar; “Endüstri Ürünleri Tasarımı” ile “Seramik ve Cam Tasarımı” bölümleridir. 

Tasarım alanının önemli bir alanı olan bu bölümlerin aynı çatı altında toplanması güçlü bir sinerji ile 

zengin bir sanat ve inovasyon atmosferi oluşturmaktadır. 

Fakülte öğrencileri zorunlu derslerinin yanında, bölüm, fakülte ve üniversite ortak seçmeli ders 

havuzundan istedikleri dersleri seçerek ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirme olanağına 

sahiptir. 

Fakülte 2017-2021 döneminde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, 

Mücevherat ve Kuyumculuk Tasarımı ile Resim Bölümlerinin kurulması planlanmış ve bu amaçla 

resmi çalışmalar başlatılmıştır. Fakültemizde yer alan birimlerin faaliyet alanları dört temel alanda 

toplanmaktadır: 

 

Çizelge 3. Faaliyet Alanları 

Eğitim/Öğretim 

Faaliyetleri 

Araştırma ve 

Geliştirme Faaliyetleri 

Uygulama ve Hizmet 

Faaliyetleri 

Yönetim ve Destek 

Faaliyetleri 

 

– Lisans programları 

– Öğrencilere 

Sunulan Rehberlik/ 

Danışmanlık 

Hizmetleri  

– Ulusal ve 

Uluslararası 

Öğrenci Değişim 

Programları  

 

 

– Projeler  

– Bilimsel yayınlar  

– Bilimsel toplantılar  

 

– Danışmanlık 

hizmetleri  

– Topluma yönelik 

kültür ve sanat 

hizmetleri  

– Öğrenci hizmetleri 

– Mali hizmetler 

– Personel hizmetleri 

  

1.3 . Kurum İçi Analiz  

Kurum içi analiz kurumun içyapısında var olanların belirlenmesine yönelik bir faaliyettir. Bu 

çaba amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesinde temel dayanak olması açısından önem 

taşımaktadır. Dolayısı ile kurumsal yapıya uygun olmayan bir amaç gerçekleştirilemez. Bu bölümde 

Fakültenin içyapısı analiz edilmiştir. Kurumsal yapıyı gösteren organizasyon şeması sunulmuş, 

fiziksel yerleşimler gösterilmiş, insan kaynakları alt yapısı ise akademik, idari ve öğrenciler olmak 

üzere sınıflandırılmış, gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ve son olarak da mali durum açıklanmıştır. 

 

1.3.1 Organizasyon Yapısı  

Organizasyon şeması kuruluşların üst yönetimden başlayarak bir kuruluşta kimin kime bağlı 

olarak çalıştığını, işletmedeki hiyerarşiyi gösterir şematik görsel ifadelerdir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Fakülte organizasyon yapısı 

 

1.3.2 Fiziksel Yapı 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Ocak 2016 tarihinde yeni inşa edilmiş binasına taşınmıştır. 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; mevcut ve kurulması planlanan bölümler için tasarlanmış 

gelişmiş görsel ve işitsel donanımlı bilişim altyapısı kurulu derslik, stüdyo ve atölyelere sahiptir.  

Fakülte  yaklaşık 12.000 m
2
 kapalı alana sahiptir. Ancak şimdilik yeni bölümlerimiz faaliyete 

geçinceye kadar 5.000 m
2
’lik alan diğer Fakülteler tarafından kullanılmaktadır. Birimler bazında 

kapalı alan dağılımı 2016 yılı itibariyle aşağıdaki tablodaki gibidir 

 

 

 

 

 

 

 

DEKAN 

Fakülte Yönetim 

Kurulu 

Fakülte Kurulu 

Dekan  Yrd. Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 

Bölümü 

Seramik ve Cam 

Tasarımı Bölümü 

Fakülte Sekreteri 

Personel 

Sekreter 

Evrak Kayıt 

Yardımcı Hizm. 

Öğrenci İşleri 

Muhasebe 

Komisyonlar 
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Çizelge 4. Mevcut ve planlanmış hizmet alanları 

Kullanım 

Yeri 
Oda ismi 

Mevcut 
Planlanmış birim alan sayısı 

(oda) 
Toplam 

birim 

(adet) Birim 

adedi 

Birim 

alan 

(m
2
) 

Toplam 

alan 

(m
2
) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Dekanlık 

Dekan 1 61 61  -  -  -  -  - 1 

Dekan Yard. 2 27 54  -  -  -  -  - 2 

Dekan Sekr. 1 27 27  -  -  -  -  - 1 

Toplantı Odası 1 55 55  -  -  -  -  - 1 

Seminer Salonu 1 68 68  -  -  -  -  - 1 

Fakülte Sekr. 1 28 28  -  -  -  -  - 1 

Bölümler Sekr. 1 20 20  -  -  -  -  - 1 

Öğrenci işleri 1 27 27  -  -  -  -  - 1 

Personel işleri 1 27 27  -  -  -  -  - 1 

Ayniyat & taşınır kayıt 1 19 19  -  -  -  -  - 1 

Muhasebe ve tahakkuk  1 19 19  -  -  -  -  - 1 

Renkli Baskı Merkezi 1 19 19  -  -  -  -  - 1 

Fakülte Arşivi 1 10 10  -  -  -  -  - 1 

Genel Malzeme 

Deposu 
1 20 20  -  -  -  -  - 1 

Çay ocağı 1 10 10   1       2 

Toplam 16 437 464 0 1 0 0 0 17 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarımı 

Bölümü 

Bölüm Başkanlığı 1 30 30 -  -  -  -  -  1 

Toplanti odasi 1 24 24 -  -  -  -  -  1 

Misafir odası 1 20 20 -  -  -  -  -  1 

Öğretim elemanı odası 10 4,2 42 2 2 1 1 1 17 

Stüdyo 4 120 480 - -  -  -  -  4 

Dershane 2 66,5 133 1 1 -  -  -  4 

Laboratuvar 4 19 76 - -  -  -  -  4 

Atölye 2 98 196 1 1 -  -  -  4 

İşlik 3 19 57 - -  -  -  -  3 

Fuaye alanı 1 150 150 - -  -  -  -  1 

Toplam 29 550,7 1208 4 4 1 1 1 40 

Seramik ve 

Cam 

Tasarımı 

Bölümü 

Bölüm başkanlığı 1 30 30 - -  -  -  -  1 

Toplanti odasi 1 23 23 - -  -  -  -  1 

Misafir odası 1 19 19 - -  -  -  -  1 

Öğretim elemanı odası 7 6,5 45,5 3 3 3 3 3 22 

Stüdyo 2 29 58 - -  -  -  -  2 

Dershane 4 41 164 - -  -  -  -  4 

Laboratuvar 1 114 114 - -  -  -  -  1 

Atölye 10 84 840 - -  -  -  -  10 

İşlik 0 0 0 - -  -  -  -  0 

Sergi alanı 1 150 150 - -  -  -  -  1 

Toplam 28 496,5 1444 3 3 3 3 3 43 
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Çizelge 5. Yatay büyüme için planlanmış hizmet alanları 

Kullanım 

Yeri 
Oda ismi 

Mevcut 
Planlanmış birim alan sayısı 

(oda) 
Toplam 

birim 

(adet) 
Birim 

adedi 

Birim 

alan 

(m
2
) 

Toplam 

alan 

(m
2
) 

2017 2018 2019 2020 2021 

İç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı  

Bölüm başkanlığı 1 30 30    - -   - -  1 

Toplanti odasi 1 24 24    - -   - -  1 

Misafir odası 1 20 20    - -   - -  1 

Öğretim elemanı odası 1 20 20 3 3 2 2 2 13 

Stüdyo -  -  -  1 1 1 1   4 

Dershane -  -  -  1 1 1 1   4 

Laboratuvar  - -   - -    1 1   2 

Atölye  - -   - -    1 1   2 

İşlik  - -   - -   - -   - -  0 

Fuaye alanı 1 200             1 

Toplam 5 294 94 5 5 6 6 2 29 

Görsel 

İletişim 

Tasarımı  

Bölüm başkanlığı -  -  -  1  - -   - -  1 

Toplanti odasi -  -  -  1  - -   - -  1 

Misafir odası -  -  -  1  - -   - -  1 

Öğretim elemanı odası -  -  -  3 3 2 2 2 12 

Stüdyo -  -  -  1 1 1 1   4 

Dershane -  -  -  1 1 1 1   4 

Laboratuvar       1 1 1 1   4 

Atölye  - -   - -    1 1   2 

İşlik  - -   - -   - -   - -  0 

Fuaye alanı 1 150      - -   - -  1 

Toplam 1 150 0 9 6 6 6 2 30 

Mücevherat 

ve 

Kuyumculuk 

Tasarımı 

Bölüm başkanlığı -  -  -  1  - -   - -  1 

Toplanti odasi -  -  -  1  - -   - -  1 

Misafir odası -  -  -  1  - -   - -  1 

Öğretim elemanı odası -  -  -  3 3 2 2 2 12 

Stüdyo -  -  -  1 1 1 1   4 

Dershane -  -  -  1 1 1 1   4 

Laboratuvar  - -   - -    1 1   2 

Atölye  - -   - -    1 1   2 

İşlik  - -   - -    2 2   4 

Fuaye alanı 1 100             1 

Toplam 1 100 0 8 5 8 8 2 32 

Resim  

Bölüm başkanlığı -  -  -  1  - -   - -  1 

Toplanti odasi -  -  -  1  - -   - -  1 

Misafir odası -  -  -  1  - -   - -  1 

Öğretim elemanı odası -  -  -  3 3 2 2 2 12 

Stüdyo -  -  -  1 1 1 1   4 

Dershane -  -  -  1 1 1 1   4 

Laboratuvar  - -   - -   -- - -- 1   1 

Atölye  - -   - -    1 1   2 

İşlik  - -   - -   - -   - -  0 

Fuaye alanı 1 100      - -   - -  1 

Toplam 1 100 0 8 5 5 6 2 27 

Genel Toplam 81 2128 3210 37 29 29 30 12 218 

 



22 

 

1.6.2.1. Hizmet ve Ürünlerin Faaliyet Alanları İle İlişkilendirilmesi  

Başlıca faaliyet alanlarımız; eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve geliştirmedir. Hizmet ve 

ürünlerin faaliyet alanlarımız Çizelge 7’deki gibi ilişkilendirilebilir.  

 

Çizelge 6. Hizmet ve ürünlerin faaliyet alanları ile ilişkilendirilmesi  

Faaliyet alanı Hizmet Ürün 

Eğitim-öğretim 

–    Yükseköğretim 

Hizmetlerimiz.  
–    Öğretim gören öğrenci sayısı 

–    Eğitime Yardımcı 

Hizmetlerimiz 
–    Öğrenciler tarafından kurulan kulüp sayısı 

–    Öğrencilerin kültür ve sosyal 

ihtiyaçlarına ilişkin 

hizmetlerimiz, 

–    Kulüplere kayıtlı öğrenci sayısı 

–    Düzenlenen Kültür etkinliği sayısı 

Bilimsel 

Araştırma ve 

Geliştirme 

–    Toplam Proje ve Yürütücü 

Sayısı 

–    Proje raporu, 

–    Bildiri, Makale, Kitap vb. Yayınlar 

–    Bilimsel buluş, telif ve patent. 

 

1.3.3 İnsan Kaynağı 

Üniversitemizin hedefleri ve kurumsal stratejik planları doğrultusunda, işe uygun idari ve 

akademik insan gücü alımının gerçekleştirilmesi ve insan gücünün fakültemiz bünyesinde çalışan 

memnuniyeti yüksek bir şekilde görev yapmasına imkân sağlamak amacı ile her türlü çağdaş İnsan 

Kaynakları uygulaması yürütülmektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesinde Mart 2016 itibariyle 16 akademik personel, 3 idari personel ve 84 öğrenci 

bulunmaktadır 

 

1.3.3.1 Akademik Yapı  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademik 

organizasyon yapısı, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 2 bölüm ile 

faaliyeti sürdürülmektedir ve mart 2016 itibariyle 16 akademik personel görev yapmaktadır. 

 

Çizelge .7.Mevcut akademik personel  

Bölümler 
Prof.Dr./ 

Prof. 

Doç.Dr./ 

Doç. 

Yrd.Doç.Dr. 

/Yard.Doç. 
Öğr.Gör. 

Araş. Gör Topla

m Bölümd

e 

Görevde (35. 

md.) Endüstri Ürünleri Tasarımı 1 - 3 1 2 3 10 

Seramik ve Cam Tasarımı - 1 3 - 1 1 6 
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1.3.3.2 İdari Yapı 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde fakülte 

kadrosunda çalışan idari personel sayısı 3’tür. Ayrıca 3 şirket elemanı olmak üzere toplam 6 personel 

fakültemizde görev yapmaktadır. Fakültemizde idari ve büro hizmetlerini; Yasa ve mevzuatlara uygun 

olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek, kaynakların korunması, muhasebe kayıtlarının 

doğru ve tam tutulması, bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir üretilmesini sağlamaktadır.  

Boş kadrolarımıza ivedilikle atama yapılması gerekmektedir. 

 

Çizelge 8. Mevcut idari ve destek personeli 

Birimler 

Genel İdari 

Hizmetler 

Teknik 

Hizmetler 

Yardımcı 

Hizmetler 
Toplam 

E K E K E K E K 

Endüstri Ürünleri Tasarımı 
 1    

 

1 
4 

Seramik ve Cam Tasarımı 
   

1 

 

1 

Dekanlık 1 1 
   

1 1 4 

 

1.3.3.3 Öğrenciler 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci sayısı 

84’dür. Bunlardan 54 tanesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, 29 tanesi ise Seramik ve Cam Tasarımı 

Bölümlerine kayıtlıdır. Planlama aşamasında bulunan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim 

Tasarımı, Mücevherat ve Kuyumculuk Tasarımı ile Resim bölümlerine henüz öğrenci alınmamıştır. 

 

Çizelge 9. Mevcut ve planlanmış öğrenci sayıları 

Birimler 

Öğretim yılları 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

M
ev

cu
t Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 19 32 30 30 30 30 30 

Seramik ve Cam Tasarımı - 10 19 20 20 20 20 20 

P
la

n
la

n
m

ış
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - - - - 40 40 40 40 

Görsel İletişim Tasarımı - - - - 60 60 60 60 

Mücevherat ve Kuyumculuk Tas. - - - - 20 20 20 20 

Resim - - - - 30 30 30 30 

Toplam 4 29 51 50 200 200 200 200 

 

 

 



24 

 

1.3.4 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme  

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri çerçevesinde araştırma altyapısı, araştırma projeleri ve bilimsel yayınlar aşağıda 

sunulmuştur. 

 

1.3.4.1 Araştırma Altyapısı 

Üniversitemiz kütüphanesinde yer alan basılı ve elektronik kaynak sayıları aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 10. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi için Kütüphane Kaynakları 

Tür Adedi 

Kitap 70 

Elektronik Kitap - 

Elektronik Dergi - 

Ciltli Dergi 1 

Görsel ve İşitsel Materyal - 

Veri Tabanı Sayısı - 

Basılı Tez - 

 

Çizelge 11. Bilgisayar ve Projeksiyon sayıları 

 Eğitim Amaçlı İdari Amaçlı 

Masaüstü Bilgisayar 31 12 

Taşınabilir Bilgisayar 3 6 

Projeksiyon 16 - 

 

1.3.4.2 Araştırma Projeleri  

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi birimlerince gerçekleştirilen proje dökümü aşağıdaki 

gibidir 

 

Çizelge 12. Proje sayıları 

Kurum 2013 2014 2015 2016 

Kalkınma Bakanlığı - - - - 

TÜBİTAK    - 

BAP     

AB     

Diğer  1   

Toplam     
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1.3.4.3 Bilimsel Yayınlar  

Fakülte öğretim elemanlarının 2013-2015 yılları arasında gerçekleştirdikleri araştırma, yayın ve 

uygulamalı faaliyetler    

 

Çizelge 13. Araştırma, Yayın ve Uygulamalı Faaliyetler 

Akademik Faaliyet Türü 

Yıllar 

2013 2014 2015 

Uluslararası makaleler 3 1 5 

Uluslararası bildiriler 4 3 4 

Uluslararası kitaplar - - - 

Çeviriler - - - 

Uluslararası atıflar 24 22 7 

Ulusal makaleler 1 2 1 

Ulusal bildiriler - 1 - 

Ulusal kitaplar - - - 

Ders kitabı  - -  - 

Ulusal atıflar  -  - 2 

Patentler 1  - -  

Öğretim elemanı değişim  -  -  - 

Araştırma projeleri 1 1  - 

Uluslararası dergilerde editörlük 1 1 - 

Uluslararası dergilerde hakemlik 1 4 5 

Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde, ulusal veya uluslararası 

sempozyum ve kongre bildiri kitapçığında editörlük 
 - 1 1 

Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde, ulusal veya uluslararası 

sempozyum ve kongre bildirilerinde hakemlik 
3 3  - 

Ödüller 1    - 

Tez yönetimi  2 2  - 

Diğer akademik ve bilimsel etkinlikler 22 51 32 

Uygulamalı faaliyetler - - - 

TOPLAM 64 92 57 

 

2.4.5 Kurum Kültürü 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak; kurum 

kültürünün inşasında “Akademik mükemmellik ve özgürlük, Çevre bilinci, Eğitim kalitesi, Bilimsel 

özerklik, Etik değerlere bağlılık, Şeffaflık ve hesap verilebilirlik, Sosyal sorumluluk, Yenilikçilik, 
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Paydaşlar ile işbirliği” temel değerlerine bağlılığından ödün vermeden sürekli iyileştirme anlayışı 

çerçevesinde hareket edilmektedir.  

 

2.4.6 Mali Durum 

Geçmiş yıllara ilişkin gelirler ve giderlerin gelişimi aşağıdaki tablolarda sunulmuştur 

 

2.4.6.1 Giderler 

Genel Yönetim kapsamındaki kurumlar içerisinde Üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Özel Bütçeli Kuruluşlar içerisinde yer almıştır. Bu kapsamda 

Fakültemizin mali kaynakları hazine yardımı ve Öz gelirden oluşmaktadır. 

 

Çizelge 14. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre ödenek ve harcama durumu 

Bütçe 

2013 2014 2015 2016 

Ödenek 

(TL) 

Harcanan 

(TL) 

Ödenek 

(TL) 

Harcanan 

(TL) 

Ödenek 

(TL) 

Harcanan 

(TL) 

Ödenek 

(TL) 

Harcanan 

(TL) 

Bütçe Giderleri 

Toplamı 
                

01. Personel 

Giderleri  
 22.422  18.047,15  328.243  320.545,35  580.120  580.119,71  83.000   

02. Sosyal 

Güvenlik 

Kurumlarına 

Devlet Primi 

Giderleri 

 3.558  3.557,08  66.000  65.130,03 91.420   90.819,05  5.000   

03.Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 
 240  228  22.275  16.143,53  80.612  78.165,16  35.000   

05. Cari 

Transferler 
                

06. Sermaye 

Giderleri 
                

 

2.4.6.2 Gelirler  

5018 Sayılı yasa gereğince Harcama Yetkilisinin (Dekanın) talimatları doğrultusunda 

Gerçekleştirme Görevlisi olan Fakülte Sekreteri, mali kaynakların harcanması için hazırlık yapmakla, 

belgelerin düzenlenerek Strateji Dairesi Başkanlığına bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Fakültemizin 2015 yılı bütçesi ……TL ’dır. Dekanlık olarak (kırtasiye alımları …..TL; Büro ve 

İşyeri Malzeme alımları … TL ve Yolluk ödemeleri  TL olmak üzere toplam) …TL’nin yani toplam 

bütçenin %...’i nin kullanılmıştır. Bu bütçe ile herhangi bir atölye ve laboratuvarın kurulması veya 

altyapı oluşturulması mümkün olamamaktadır.  
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Bilimsel ve/veya sanatsal her hangi bir akademik etkinliğe resmi davet almış olan öğretim 

elemanları eğitim döneminde eğitim faaliyetlerini aksatmayacak süreler İçinde olmak üzere yurt içi 

yolluk 500 TL ve yurtdışı yolluk 750 TL olmak üzere desteklenmektedir. Bu kapsamda bu güne kadar 

… yurtiçi ve … yurtdışı bildiri sunumuna destek verilmiştir. 

Bütçede en büyük sıkıntımız tüm fiziksel altyapımızı oluşturabileceğimiz tek kalem olan Büro 

ve Malzeme alımları faslında bulunan ….. TL’nin atölye, laboratuvar ve işlik kurmak için çok yetersiz 

olmasıdır. Alt yapı konusunda üst yönetime teklif ettiğimiz projeler ise (örneğin sayısal eskiz 

laboratuarı …. TL, Sanal Gerçeklik Laboratuvar …. TL, 2-3D sayısallaştırma laboratuvarı … TL, 

Prototipleme laboratuarı … TL, Ahşap ve Kompozit laboratuarı … TL ve Cam laboratuarı … TL 

kurulmasıdır. Bu istekler 2016 yılına kadar gerçekleşmemiş olup, 2016 yılında tekrar gündeme 

alınacaktır. (Endüstri Ürünleri Tasarımı atölyeleri yeni kurulmuştur ve hizmet verebilmesi için 

270.000 TL. Seramik ve Cam Tasarımı bölümü atölyelerinin ise 310.000 TL temel yatırıma ihtiyacı 

vardır.  

 

Çizelge 15. Ekonomik sınıflandırma düzeyinde genel bütçe ödeneklerinin yıllar itibariyle gelişimi 

(2016 cari yılı tamamlanmadığı için artış düzeyi eksi olarak izlenmektedir). 

Bütçe 2013 2014 2015 2016 

Bütçe Gelirleri Toplamı         

01. Personel      1.363,90  76,73  -85,69 

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi    1.754,90  38,51 -94,53  

03.Mal ve Hizmet Alımı    9.181,50  261,89  -56,58 

05. Cari Transferler         

06. Sermaye Gelirleri         

 

2.5 Paydaş Analizi 

Yurt içi ve yurt dışı, il ve ilçe genelinde saygın kuruluşlar ile ortaklıkların kurulması ve kurulan 

ortaklıkların geliştirilmesi, Fakültemizde eğitim-öğretimin gelişmesine katkı sağlayacağından, 

Fakültemizin tercih edilen birim haline gelmesine yardımcı olacaktır. Bu ortaklıkların uzun vadeli 

olması ve etkinliklerimizin bir parçası haline gelmesi ve Fakültemiz elemanlarının yararlanabileceği 

bir yapıda olması temel hedefimizdir. 

 

2.5.1. Paydaşların Tespiti ve Önceliklendirilmesi  

Fakültemizle doğrudan ilişki içinde bulunarak onun varlığını devam ettirmesine katkıda bulunan 

ana paydaş grubunun yanında; dolaylı ilişki içerisinde bulunan ve faaliyetlerimizden etkilenen ikincil 

paydaş gruplar da bulunmaktadır. Fakültemiz stratejilerini, paydaşların durum ve konumlarını dikkate 
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alarak belirlemiştir. Bu paydaş gruplarına Çizelge  …’te yer verilmiştir. İletişim içinde bulunduğumuz 

paydaşlarımızın önem ve öncelikleri dikkate alınarak iç ve dış paydaşlar olarak aşağıda listelenmiştir. 

 

Çizelge 16. Paydaşlar 

PAYDAŞLAR 

Üniversite, Kamu, Sivil Toplum ve 

Özel Sektör 

PAYDAŞ 

GRUBU 

İP: iç paydaş 

DP: dış paydaş 

Y: yararlanıcı 

PAYDAŞLIK 

İLİŞKİSİ 

T: temel ortak 

S: stratejik ortak 

H:hizmet alanlar 

ÖNEM 

DERECESİ 

1. Çok Zayıf 

2. Zayıf 

3. Orta 

4. Güçlü 

5. Çok güçlü 
Akademik Personel İP T 5 

İdari Personel İP T 5 

Öğrenciler İP T 5 

Öğrenci Aileleri DP S 3 

Mezunlar DP S/H 3 

Diğer Üniversiteler (Yurtiçi) DP S/H 3 

KAMU KURULUŞLARI 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DP S 5 

Kültür ve Turizm Bakanlığı DP S 5 

Maliye Bakanlığı DP S 5 

Milli Eğitim Bakanlığı DP T 5 

YÖK DP T 5 

Türk Tasarım Danışma Konseyi, DP T 5 

UAK Sanat Konseyi DP T 5 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

Yazılı ve Görsel Basın DP S 5 

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu DP S 5 

Sanatçılar ve Tasarımcılar DP S 5 

Sanat yazarları ve Eleştirmenler DP S 5 

Belediyeler DP S/H 3 

Meslek Örgütleri DP S 5 

Müzeler DP S 5 

Sanat Galerileri DP S 5 

ÖZEL SEKTÖR 

İşverenler ve Firmalar DP S 5 

Ticari Kurum ve Kuruluşlar DP S 5 
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2.6 GZFT Analizi 

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıflıklar, Fırsatlar, Tehditler) analizi stratejik bir yönetim aracıdır. 

Kamu yönetimi anlayışının değişmesi ile uygulama olarak özel sektörden sonra kamu sektöründe de 

önemli bir yer edinmiştir.  

GZFT analizi bir kurum veya kuruluşun durum analizi sonrasında dış çevre ve iç çevresinden 

kaynaklanan pozisyonunu ortaya çıkarmak için yapılan bir analizidir. Durum analizi ile yapısal bir 

durum ortaya konulması kurum veya kuruluşun profili oluşturulmaktadır. GZFT analizi ise, durum 

analizi sonrasında bu profilin değerlendirilmesi ile kurum veya kuruluşun önündeki dış çevreden 

kaynaklanan fırsatlar veya tehditler ile iç çevreden kaynaklanan üstünlükler ve zayıflıklar ortaya 

çıkarılmaktadır. 

 

2.6.1. Kurum içi analiz 

Bu amaçla süreç, stratejik yaklaşım’a dayandırılmıştır (Şekil 1). Stratejik Planlama sürecinin en 

belirgin özelliği kurumsal misyon ve vizyona dayalı bir süreç olmasıdır. Sürecin temel unsurlarından 

birisi de (G) güçlü ve (Z) zayıf yönler ile (F) fırsat ve  (T) tehditlerin yani kurumsal değerlendirme 

olan iç ve dış değerlendirmelere dayanmasıdır. 

 

 

Şekil 2. Stratejik Plan Yaklaşım Süreci 
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Güçlü Yönler 

– Benzer disiplinlerin bir arada olması ve karşılıklı iletişim/etkileşim, 

– Öğretim elemanları ve öğrencilerle iletişimin iyi olması, 

– Çok disiplinli çalışma kültürünün benimsenmiş olması, 

– Sayıca az fakat nitelikli akademik kadronun olması, 

Zayıf Yönler 

– Nitelikli idari personel sayısının azlığı, 

– Ulusal ve uluslararası projelere katılımının henüz istenen düzeye gelmemesi, 

– Fakülte bünyesindeki bölümlerin henüz yüksek lisans düzeylerinde eğitime başlamamış olması 

– Ders yüklerinin fazlalığı nedeni ile bilimsel ve sanatsal faaliyetlere yeterli süre ayırılamaması 

– Öğretim elemanlarında yabancı dil sorunu, 

– Bazı bölümlerde öğretim üyesi eksikliği ve bunun kolay aşılamaması, 

– İdari personel ve hizmetli sayısının yetersizliği 

– Akademik kadro yetersizliği, altyapı ve donanım kapasitesinin zayıf olması nedeni ile öğretim 

kalitesinin düşmesi, 

 

2.6.2. Kurum dış çevre analizi 

Fırsatlar  

– Benzer disiplinlerin bir arada olması ve karşılıklı iletişim/etkileşim, 

– Ulusal ve uluslararası ilişki ve işbirliklerin giderek güçlendirilmesi (ERASMUS vb.), 

– Tasarıma olan talebin artması, 

– Mezunlarımız için özel sektörde istihdam alanlarının artışı, 

Tehditler  

– Binanın tamamen fakülteye ait olmayışı,  

– Fakültemizin dış çevresinde yüksek performansa ulaşmayı zorlaştıran alanlar, 

– Üniversitenin sağladığı maddi desteğin yeterli olmaması nedeniyle öğretim elemanlarının 

sınırlı sayıda uluslararası etkinliğe katılabiliyor olması,  

– Bilecik şehrinin sosyo-ekonomik imkânlarının yetersizliği. 

– Sanat ve tasarım ile ilgili alanlardaki çalışmaların maddi değerlendirilme zorluğu, 

– Sanata karşı ilginin yeterli düzeyde olmaması, 

– Öğrencilerde ekonomik sıkıntıların neden olduğu motivasyon eksikliği ve olumsuz 

yönlendirmelere açık olmaları, 

– Öğretim için ihtiyaç duyulan bütçe ve kadro yetersizliğinin yarattığı olumsuzluklar, 

– Fakülte bütçesine tahsis edilen kaynakların yetersiz olması, 
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STRATEJİK PLAN 

(2017-2021) 
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3. STRATEJİK PLAN (2017-2021)  

3.1 Misyon  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesindeki eğitim ve 

öğreniminin görevi, çağdaş bilgi ile donanımlı, toplumun ve ülkesinin gerçeklerinden haberdar, aydın 

insan, araştırmacı meslek insanı yetiştirmektir. Öğrencilerimizden, evrensel değerlerden haberdar, 

doğal kaynakların ve çevre kirliliğinin farkında, kendi toplumunun, ülkesinin ve çevresinin tarihi 

birikim ve değerlerinin bilincinde olmaları özellikle tasarım ve kültür değerlerimizi çağdaş normlarla 

yücelterek diğer toplumlara sunabilme becerisini geliştirmesi beklenmektedir. Kendini doğru ve yalın 

ifade edebilen ve diğer meslektaşlarına dürüst davranan, önce meslek insanları, daha sonra 

akademisyenler yetiştirebilmek temel isteğimizdir. 

 

3.2 Vizyon  

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde insani değerler, dürüstlük ve güvenilirlik, mesleki 

değerler kadar önemlidir. Fakültedeki öğretimi tam bağımsız bilimsel düşünce ve fikir yapısı ile 

dengeli, demokratik, olumlu her düşünceye değer veren; maddenin gerçekliği kadar insani değerlerin 

de geçerli olduğu; ortak değer oluşturmada ve uzlaşmada çaba sarf eden; katılımcı ve olumlu eleştiriye 

açık bir dünya ve eğitim görüşü bize görevlerimizi yerine getirmede yol gösterecektir.  

 

3.3 Temel Değerler  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi çatısı altında ulusal ve evrensel bilimsel ve sanatsal 

çalışmalar ortaya koyabilmek için eleştirel düşünebilen, kurum aidiyeti, estetik duyarlık ve kalite 

bilinci gelişmiş, araştırmacı, yenilikçi, çevre ve insana duyarlı, etik değerleri gözeten, toplumsal 

sorumluluk bilinci yüksek, güvenilir, şeffaf ve işbirliğine açık, çok disiplinli çalışma kültürünü 

benimseme anlayışımız temel değerlerimizdir. 

 

3.3.1 Sevgi, Saygı ve İnsan Merkezcilik  

Mesleki, sosyal, toplumsal her türlü insan bağlantılı eylemin amacının, insan mutluluğu olduğu 

bilincinden hareketle, bu amacın temel gereğinin de hem eğitim-öğretim hayatında hem de mesleki 

yaşamda karşılıklı sevgi ve saygı olduğu gerçeği çıkış noktamızdır.  

– Toplumsal sorumluluk: Kültür, sanat, eğitim, çevre, spor gibi konulardaki duyarlılık ve yapılacak, 

yapılması gereken katkılar toplumsal sorumluluk farkındalığının esaslarıdır.  

– Etik Kurallara Bağlılık: Toplumsal ve mesleki normlara uygun davranmaktır.  

– Kararlılık: Belirlenmiş hedeflere, kurum ve birey olarak, sabırlı, ısrarcı ve çözümleyici bir 

yaklaşımla ulaşmaya çabalamaktır.  

– Akılcılık ve Bilimsellik: Düşüncelerin üretilmesi, biçimlendirilmesi, üretime dönüştürülmesi ve 

aktarılmasında aklı, bilimi ve pozitif yaklaşımı esas almaktır.  
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– Etkili İletişim ve İşbirliği İçinde Olmak: Bilimsel, sosyal araştırmalar sonucu edinilen her türlü 

bilgi, idari ve mesleki konular ve problemler ancak paylaşıldığında değer kazanacak ve ancak 

paylaşılanların katkılarıyla pozitif yönde ve sürdürülebilir bir gelişim süreci yaşayacaktır. Bu da 

bütün çalışanlar arasındaki etkili iletişim ve işbirliği ile mümkün olacaktır.  

– Adalet ve Tutarlılık: Kurumsal ve kişisel uygulamalarda herkese eşit davranılması, kurumsal 

düzenin, iç ve dış saygınlığın sağlanmasına temel oluşturacaktır.  

– Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Fakültemiz faaliyetleri hakkında kamuoyunun düzenli olarak 

bilgilendirilmesi, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olunması, kurumsal 

veya bireysel olarak gerçekleştirilmiş eylemler hakkında yetkili makam ve kişilere gerekli bilgi ve 

belgeleri sunabilmektir. 

 

3.3.2 Yenilikçilik  

Mesleki herhangi bir konuda mevcut durumu yeni fikirler, yaklaşımlar ve tekniklerle daha 

ileriye götürmeye yönelik çabalardır.  

– Çözüm Odaklılık: Akademik, idari bütün kadronun, bütün öğrencilerin sorun yaratıcı değil, olası 

bütün sorunlara çözüm üretici yaklaşım çabasında bulunma ilkesini benimsemiş olmalarıdır.  

– Çevreye Duyarlılık: Artık inkâr edilemez bir oluşum olan, dünyamızın çevresel tehdit altında 

bulunması gerçeğinin kavranması ve öğrencilerde çevre ve çevreye saygı bilincinin 

yerleştirilmesidir.  

– Yaşam Boyu Eğitim: Eğitimin sürdürülebilir olması, kişinin öğrenimi boyunca mesleki açıdan 

gerekli bilgiyi edinmesi, edindiği bilgiyi daha sonraki yaşamında kullanması ve başka bir zaman 

diliminde de talep etmesi halinde güncel bilginin kişiye sağlanmasıdır.  

– Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarına Uyumlu Olmak: Ulusal bilim ve teknoloji politikaları 

çerçevesinde çalışanları ve öğrencileri teşvik etmek, projeler geliştirmek, uygulamak ve 

sonuçlandırmaktır.  

– Yasalara Bağlılık: Kurumların ve bireylerin bulunmuş oldukları ülke sınırları içerisinde geçerli 

olan yasalara göre tavırlarını, davranışlarını ve yaşayışlarını şekillendirmesidir.  

– Değişime Açıklık: Çağın gerektirdiği değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek, değişimin bir 

tehdit değil, fırsat olarak algılanmasını sağlayacak bir ortam hazırlamaktır. 

 

3.4 Stratejik Amaçlar  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2017-2021 Stratejik 

Planı Çerçevesinde 6 stratejik amaç, 36 hedef ve 49 performans göstergesi belirlenmiştir. 
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3.4.1 Stratejik Amaç 1: Bilimsel ve sanatsal, araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin 

geliştirilmesi 

Hedefler 

H.1.Yurt dışı ve içi yayınlar 

H.2.Yurt dışı içi etkinlikler 

H.3. Ulusal ve uluslararası bildiri ve çalıştay 

H.4. Araştırma fonu projeleri 

H.5. Ulusal ve AB projeleri 

H.6. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım 

H.7. Kitap katalog basımı 

 

3.4.1 Stratejik Amaç 1: Bilimsel ve sanatsal, araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin 

geliştirilmesi 

Hedefler 

H.1.Yurt dışı ve içi yayınlar, 

H.2.Yurt dışı ve içi etkinlikler, 

H.3. Uluslararası ve ulusal ve bildiri sunumu veya çalıştay katılımı, 

H.4. Bilimsel araştırma fonu projeleri, 

H.5. AB ve ulusal projeler, 

H.6. Uluslararası ve ulusal yarışmalara katılım, 

H.7. Kitap ve kataloglar yayınlamak, 

 

Hedef 1. :    Yurt dışı ve içi yayınlar 

Faaliyet :    Yayın çalışmaları için gerekli zamanın ayrılması, 

Kısıt ve Engeller :  Yoğun ders yükü ve görevler, araştırma görevlisi eksikliği, bilimsel ve sanatsal 

çalışmalar yönünden bölgenin kısıtlı olanaklara sahip olması nedeni ile mesleki 

platform ve tartışmalardan çokça uzak kalınması, 

Yöntem :  Ders yükü ve görevlerin dağılımının kadro gelişmesi ile dengelenmesi, teknik 

altyapıların sağlanması, 

Gösterge :  4 yurt dışı yayın / 5 yıl oranında toplam 20 yurt dışı yayın yapmak, 

                                 6 yurt içi yayın / 5 yıl oranında toplam 30 yurt içi yayın yapmak, 

 

Hedef 2. :    Yurt dışı ve içi etkinlikler, 

Faaliyet :    Öğretim elemanlarını organize ve motive edilmesi, 

Kısıt ve Engeller :  Mali olanakların yetersizliği ve sponsor bulmanın giderek güçleşmesi,  

Yöntem :  Endüstri ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması,  



35 

 

Gösterge :  1 yurt dışı etkinlik / yıl oranında toplam 5 etkinlik yapmak, 

  8 yurt içi etkinlik / yıl oranında toplam 40 etkinlik yapmak, 

 

Hedef 3. :    Uluslararası ve ulusal ve bildiri sunumu veya çalıştay katılımı, 

Faaliyet :    Üniversiteler arası işbirliğini arttırılması  

Kısıt ve Engeller :  Ders yükünün fazlalığı ve yetersiz bilimsel ve sanatsal çalışma zamanı, 

Yöntem :  Öğretim üyesi grup çalışmaları yapılması, 

Gösterge :  5 uluslararası bildiri / yıl oranında toplam 25 bildiri sunumu veya çalıştay 

katılımı,  

  10 ulusal bildiri / yıl oranında toplam 50 bildiri sunumu veya çalıştay katılımı, 

   

Hedef 4. :    Bilimsel araştırma fonu projeleri, 

Faaliyet :    Projelerin özendirilmesi ve tanıtım yapılması, 

Kısıt ve Engeller :  Ders yükünün fazlalığı, 

Yöntem :  Öğretim üyesi grup çalışmaları yapılması, 

Gösterge :  2 bilimsel araştırma fonu projesi / yıl oranında toplam 10 proje gerçekleştirmek, 

 

Hedef 5. : AB ve ulusal projeler, 

Faaliyet : Zaman organizasyonu yapılması ve AB projeleri tanıtımının yapılması, 

Kısıt ve Engeller :  Proje konularının sanat ve tasarım kapsamında bulunmaması ve destek 

görmemesi, 

Yöntem :  Araştırma asistanlığı için girişimlerde bulunulması, 

  Yardımcı teknik personel sağlanması, 

Gösterge :  1 AB projesi / 5 yıl oranında toplam 1 proje gerçekleştirmek, 

  4 ulusal proje / 5 yıl oranında toplam 4 proje gerçekleştirmek, 

   

Hedef 6. :    Uluslararası ve ulusal yarışmalara katılım, 

Faaliyet :    Uluslararası veri bankası 

Kısıt ve Engeller :  Mali olanaksızlıklar ve kısıtlı çalışma zamanı,  

Yöntem :  Finansal destek sağlanması, 

Gösterge :  1 uluslararası proje ve yarışma / 5 yıl oranında toplam 1 katılım sağlanması,  

  2 ulusal proje ve yarışma / 5 yıl oranında toplam 10 katılım sağlanması,  

     

Hedef 7. :    Kitap ve kataloglar yayınlamak, 

Faaliyet :    Ortak yayın yapılmasının özendirilmesi, 

Kısıt ve Engeller :  Ders yükünün fazlalığı, 
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Yöntem :  Akademisyen grup çalışmaları yapılması, 

Gösterge :  5 kitap & katalog / 5 yıl oranında toplam 5 yayın yapılması,  

 

3.4.2 Stratejik Amaç 2: Eğitim ve Öğretim kalitesinin artırılması 

Hedefler  

H.1. Öğrenci nitelik profilinin artırılması, 

H.2.Öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaştırılması 

H.3. Ders programı ve içeriklerinin güncelleştirilmesi, 

H.4. Disiplinlerarası lisansüstü eğitim programları açılması, 

H.5. Yurt içi ve yurtdışı staj olanaklarının artırılması 

H.6. Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezinde internet donanımlı stüdyo kurulması, 

H.7. Atölye, stüdyo ve laboratuarların kurulması veya modernizasyonu 

H.8. Veri tabanlarına, sanat ve tasarım alanlarındaki dergilere abonelik sayısının arttırılması 

H.9. Yeni bölümlerin kurulması ve öğretime açılması, 

H.10. Yandal ve çift anadal eğitiminin yaygınlaştırılması 

 

Hedef 1. :    Öğrenci nitelik profilinin artırılması, 

Faaliyet :    Nitelikli öğrenci alımının sağlanması, 

Kısıt ve Engeller :  Yetersiz ve donanımsız öğrenci profili, 

Yöntem :  Fakülte tanıtımının yapılması ve burs olanaklarının geliştirilmesi,  

Gösterge :  Yetenek sınavı giriş taban puanının % 10 / yıl oranında artırılması, 

  

Hedef 2. :    Öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaştırılması, 

Faaliyet :    Uygulamalı ders düzenlemelerinin yapılması,  

Kısıt ve Engeller :  Araç, gereç ve malzeme olanaksızlıkları, 

Yöntem :  Üniversite içi ve dışı deneyimlerden yararlanılması, 

Gösterge :  Stratejik plan döneminde toplam ders programının % 50'sinin öğrenci merkezli 

yapılması, 

 

Hedef 3. :    Ders programının ve içeriklerinin güncelleştirilmesi, 

Faaliyet :    Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında gelişmelerin sıkı bir şekilde takip edilmesi, 

Kısıt ve Engeller :  Ders yükü fazlalığı ve zamanın kısıtlı olması, 

Yöntem :  Her bölümde eğitim komisyonu oluşturulması, 

Gösterge :  Ders programı ve içeriklerinin 1 komisyon raporu / yıl oranında toplam 5 kez 

güncellenmesi, 
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Hedef 4. :    Disiplinlerarası lisansüstü öğretim programları açılması, 

Faaliyet :    Sanatta yeterlik, doktora ve yüksek lisans programlarının açılması, 

Kısıt ve Engeller :  Bölgesel kısıtlar olması ve akademik çalışmalara olan ilgi azalması, 

Yöntem :  Yurt dışı, içi üniversiteler ve sektörle işbirliği yapılması, 

Gösterge :  Öğretim yapan bölümlerde 10 öğrenci / yıl oranında toplam 50 lisansüstü 

öğrenci yetiştirilmesi, 

 

Hedef 5. :   Yurt içi ve dışı staj olanaklarının artırılması, 

Faaliyet :  AB eğitim programlarına katılımın sağlanması, üniversiteler ve ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği olanaklarının arttırılması 

Kısıt ve Engeller :  Yetersiz tanınırlık, maddi olanakların azlığı, yabancı dil yetersizliği, 

Yöntem :  Sektörler ile iyi ilişkiler kurulması, İlgili AB eğitim programlarından 

faydalanılması 

Gösterge :  10 yurt içi, 2 yurt dışı  / yıl oranında toplam 60 staj olanağının sağlanması, 

 

Hedef 6. :    Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezinde internet donanımlı stüdyo 

kurulması, 

Faaliyet :  Üniversite katma bütçe programı veya bilimsel araştırma projeleri biriminden 

yararlanılması, 

Kısıt ve Engeller :  Yeterli mekân olmaması, 

Yöntem :  Sponsor bulma faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

Gösterge :  1 yıl içinde en az 1 adet internet donanımlı çalışma ortamı sağlanması, 

  

Hedef 7. :    Mevcut bölümler için atölye ve laboratuarlar kurulması veya modernizasyonu, 

Faaliyet :  Üniversite katma bütçesi ve araştırma projeleri biriminden yararlanılması, 

Kısıt ve Engeller :  Mali kaynaklar, 

Yöntem :  Üniversite yönetiminin atölye ve laboratuar gibi mekanlar sağlaması, sponsor 

bulma faaliyetlerinin geliştirilmesi,  

Gösterge :  Önümüzdeki 5 yıl içinde atölye ve stüdyoların modernizasyonu (5 yıl = 5 

mekan), 

 

Hedef 8. :   Veri tabanları, sanat ve tasarım alanlarındaki yurt dışı ve içi dergilere abonelik 

sayısının arttırılması, 

Faaliyet :    Kütüphane ile koordinasyonun sağlanması, 

Kısıt ve Engeller :  Yetersiz kaynaklar, 

Yöntem :  Olanakların geliştirilmesi, 
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Gösterge :  2 veri tabanı, 5 yurt dışı ve 2 yurt içi dergi aboneliği / 5 yıl oranı oluşturulması, 

 

Hedef 9. :    Yeni bölümlerin kurulması ve öğretime açılması, 

Faaliyet :    YÖK ve üniversite yönetimi ile koordinasyonun sağlanması, 

Kısıt ve Engeller :  Fiziksel altyapı ve donanım eksikliği,  

Yöntem :  Öğretim elemanı tedarik edilmesi, altyapı ve donanım hazırlanması,  

Gösterge :  1 yeni bölüm /yıl oranında toplam 4 yeni bölüm,   

 

Hedef 10. :    Yandal ve çift anadal eğitiminin başlatılması, 

Faaliyet :    Bölümler arası koordinasyonun sağlanması, 

Kısıt ve Engeller :  Bölümler arasındaki ders farklılıkları, 

Yöntem :  Öğrencilerin teşvik edilmesi ve bilgilendirilmesi, 

Gösterge :  6 bölüm / 2 öğrenci – yıl oranında toplam 60 öğrencinin çift anadal ve yandal 

öğrenimine başlaması, 

 

3.4.3 Stratejik Amaç 3: İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliklerinin artırılması 

Hedefler  

H.1. Her uzmanlık alanında yetkin ve nitelikli öğretim elemanının kazanılması, 

H.2. Eğitim ve araştırmaları destekleyecek, nitelikli personel sağlanması, 

H.3. İdari işlerde yetkin, nitelikli personel kazanılması, 

 

Hedef 1. :    Her uzmanlık alanında yetkin ve nitelikli öğretim elemanının kazanılması, 

Faaliyet :    Öğretim üyesi sağlanması için yurt dışı ve içi kurumlara bilgi verilmesi, 

Kısıt ve Engeller :  Bölgesel ekonomik, sosyal ve kültürel kısıtlar,  

Yöntem :  Kadro istenmesi ve açılması,  

Gösterge :  Her bölüme 3 öğretim üyesi / yıl oranında toplam 15 uzmanlık alanında yetkin 

ve nitelikli öğretim elemanının kazanılması, 

 

Hedef 2. :    Eğitim ve araştırmaları destekleyecek, nitelikli personel sağlanması, 

Faaliyet :   Sanat ve Tasarım alanlarında çalışan mesleğinde yetkin elemanlar ile diğer ilgili 

meslek disiplinlerinin belirlenerek iletişim kurulması, 

Kısıt ve Engeller :  Yeterli kadro olanaklarının sağlanamaması, yasal engeller, 

Yöntem :  Lisansüstü programlarının açılması veya ortak lisansüstü programları, 

Gösterge :  Mevcut ve açılacak bölümler için 3 Araş.Gör / Bölüm-Yıl oranında toplam 18 

yeni Araş Gör. alınması,  

 



39 

 

Hedef 3. :    İdari işlerde yetkin, nitelikli personel kazanılması, 

Faaliyet :  Uzman ve teknik personel sağlanması ve idari personelin niteliklerinin 

iyileştirilmesi, 

Kısıt ve Engeller :  Alanda yetişmiş eleman eksikliği, 

Yöntem :  Performans değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, oryantasyon eğitimi 

verilmesi, 

Gösterge :  Mevcut ve açılacak bölümler için 1 Uzman / Bölüm-Yıl oranında toplam 6 

uzman personel alınması,  

 

3.4.4 Stratejik Amaç 4: Altyapıların geliştirilme ve iyileştirilmesi, 

Hedefler  

H.1. Stüdyo, atölye derslik ve ofis alan ve donanımlarının yeterli hale getirilmesi, 

H.2. Yazılımların lisanslanması ve fakülte ortak bilgisayar laboratuarı ve kurulması, 

H.3. Sergi, fuaye alanları ve depo sağlanması, 

H.4. Mevcut donanım ve ekipmanın geliştirilmesi ve işlerlik kazandırılması, 

 

Hedef 1. :   Stüdyo, atölye derslik ve ofis alan ve donanımlarının yeterli hale getirilmesi, 

Faaliyet :   Altyapı projesi için teklif hazırlanması, 

Kısıt ve Engeller :  Kısıtlı bütçe olanakları, ödenek yetersizlikleri, 

Yöntem :  Eğitim ve sanatsal çalışmalarla ilgili alt yapı önceliklerinin döner sermaye, AB 

Projeleri ve Sponsorluk kapsamında istenilen düzeye getirilmesi, 

Gösterge :  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kendi binasının tamamının tahsisi ve 

üniversite bütçesinden yeterli kaynakların ayrılması, 

 

Hedef 2. :   Tasarım yazılımlarının lisanslarının alınması, 

Faaliyet :    Altyapı projesi için teklif hazırlanması, 

Kısıt ve Engeller :  Kısıtlı bütçe olanakları, ödenek yetersizlikleri, 

Yöntem :  Eğitim ve sanatsal çalışmalarla ilgili alt yapı önceliklerinin döner sermaye, AB 

Projeleri ve Sponsorluk kapsamında istenilen düzeye getirilmesi, 

Gösterge :  Lisanslı yazılım ve kurulan laboratuar sayısı, 

 

Hedef 3. :   Sergi, fuaye alanları ve depo sağlanması, 

Faaliyet :   Eğitim esnasında üretilen sanat eserlerinin sergilenmesi ve saklanması, 

Kısıt ve Engeller :  Kısıtlı bütçe olanakları, ödenek yetersizlikleri, 

Yöntem :  Eğitim ve sanatsal çalışmalarla ilgili alt yapı önceliklerinin döner sermaye, AB 

projeleri ve sponsorluk kapsamında istenilen düzeye getirilmesi, 
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Gösterge :  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine gerekli alanların tahsisi, 

 

Hedef 4. :    Mevcut donanım ve ekipmanın geliştirilmesi ve işlerlik kazandırılması, 

Faaliyet :    Altyapı projelerinin geliştirilmesi, 

Kısıt ve Engeller :  Kısıtlı bütçe olanakları, ödenek yetersizlikleri, 

Yöntem :  İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanması, 

Gösterge :  Mevcut donanım ve ekipmanların güncellenmesi, tamir ve bakım sayısı, 

 

3.4.5. Stratejik Amaç 5: Toplumla ilişkilerin artırılması 

Hedefler  

H.1.Bölgenin ekonomik ve sosyokültürel gelişmişlik düzeyine katkıda bulunulması 

H.2. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ilişkilerin güçlendirilmesi, 

H.3.Eğitim seminerleri 

 

Hedef 1. :    Bölgenin ekonomik ve sosyokültürel gelişmişlik düzeyine katkıda bulunulması, 

Faaliyet :    Dış paydaşlar ve mezunlarla etkin işbirliği kurulması ve iletişim sağlanması, 

Kısıt ve Engeller :    İlgisizlik ve gerekli mali kaynakların tahsisindeki sıkıntılar,  

Yöntem :  Bilimsel veya sanatsal kongre, konferans, sempozyum, çalıştay düzenlenmesi 

veya, mezunlar ile meslek alanı çalışanlarının bir araya getirilmesi,  

Gösterge :  1 etkinlik / yıl oranında toplam 5 etkinlik, 

 

Hedef 2. :    Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ilişkilerin güçlendirilmesi, 

Faaliyet :    Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak etkinlikler yapılması,  

Kısıt ve Engeller :  Bölgesel kısıtlar ve gerekli mali kaynakların tahsisindeki sıkıntılar, 

Yöntem :  Bölgesel mesleki kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili veri tabanının oluşturulması, 

Gösterge :  1 etkinlik / yıl oranında toplam 5 etkinlik, 

 

Hedef 3. :    Yaşam boyu eğitim seminerleri ve sanat kursları, 

Faaliyet :    Eğitim ve kurslar, 

Kısıt ve Engeller :  İlgisizlik ve gerekli mali kaynakların tahsisindeki sıkıntılar, 

Yöntem :  Bireysel veya ortak etkinliklerin düzenlenmesi 

Gösterge : 1 seminer-kurs / yıl oranında toplam 5 etkinlik,  
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4. MALİYETLER 

Çizelge 17. Stratejik Amaç 1. için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler 

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 

(TL) Periyot 

(Yıl) 
2017 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 

(TL) 

S.A.1:Bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

H.1. Yurt dışı ve içi yayınlar, - - - - - - - - - - - - 

H.2. Yurt dışı ve içi 

etkinlikler, 

Yurt dışı etkinlikler, 
2.000 TL 

1 1.000 1 1.100 1 1.200 1 1.300 1 1.400 6.000 

Yurt içi etkinlikler, 8 4.800 8 5.200 8 5.600 8 6.000 8 6.400 28.000 

H.3. Uluslararası ve 

ulusal ve bildiri 

sunumu veya çalıştay 

katılımı, 

Uluslararası bildiri 

sunumu veya çalıştay 

katılımı, 2.000 TL 

5 5.000 5 5.500 5 6.000 5 6.500 5 7.000 30.000 

Ulusal bildiri sunumu 

veya çalıştay katılımı, 
10 6.000 10 6.500 10 7.000 10 7.500 10 8.000 35.000 

H.4.  Bilimsel araştırma fonu projeleri, - 2 20.000 2 24.000 2 24.000 2 24.000 2 24.000 116.000 

H.5.  AB ve ulusal projeler, - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 

H.6.  Uluslararası ve 

ulusal yarışmalar, 

Uluslararası yarışmalar, - 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1.250 

Ulusal yarışmalar, - 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 1.500 

H.7.  Kitap ve kataloglar yayınlamak, 5.000 TL 1 5.000 1 5.500 1 6.000 1 6.500 1 5.000 28.000 

Beklenmeyen Giderler - 1 10.000 1 12.000 1 14.000 1 16.000 1 18.000 70.000 

Genel Toplam 9.000 TL - 42.350 - 48.350 - 50.350 - 52.350 - 52.350 245.750 

(*) Üniversitenin mevcut uygulamaları baz alınarak hazırlanmıştır. 
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Çizelge 18. Stratejik Amaç 2 için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler  

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 
Periyot 

(Yıl) 
2017 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 (TL) 

S.A. 2: Eğitim ve Öğretim kalitesinin artırılması   

H.1. Öğrenci nitelik profilinin artırılması, - - - - - - - - - - - - 

H.2. Öğrenci merkezli eğitimin 

yaygınlaştırılması, 
- - - - - - - - - - - - 

H.3. Ders programı ve içeriklerinin 

güncelleştirilmesi, 
- - - - - - - - - - - - 

H.4. Disiplinlerarası lisansüstü eğitim 

programları açılması, 
- - - - - - - - - - - - 

H.5. Yurt içi ve dışı staj olanaklarının artırılması, - - - - - - - - - - - - 

Toplam - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 
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Çizelge 19. Stratejik Amaç 2 için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler (devam) 

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 
Periyot 

(Yıl) 
2017 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 (TL) 

H.6. Kütüphane ve Dökümantasyon merkezinde 

internet donanımlı stüdyo kurulması, 
- 1 6.000 1 3.000 1 2.000 1 2.200 1 1.800 15.000 

H.7. Atölye, stüdyo ve 

laboratuarların 

kurulması veya 

modernizasyonu, 

Masaüstü bilgisayar 

(Ofis) 
10 adet 4 4.000 1 1.200 1 1.400 1 1.600 1 1.800 10.000 

Masaüstü bilgisayar 

(Derslik) 
33 adet 8 9.600 8 10.000 12 15.600 13 17.550 1 1.400 54.150 

Taşınabilir 

Bilgisayar (Ofis) 
8 adet 17 22.100 17 22.950 12 16.800 12 17.400 12 18.000 97.250 

Taşınabilir 

Bilgisayar (Derslik) 
1 adet 1 1.300 1 1.350 1 1.400 1 1.450 1 1.500 7.000 

Projeksiyon 

Cihazları (Derslik) 
8 adet 4 4.000 4 4.400 6 6.900 6 7.200 1 1.250 23.750 

Fotokopi makineleri 

(siyah&beyaz) 
1 adet - - - - 1 15.000 - - 1 16.000 31.000 

Fotokopi Makineleri 

(Renkli) 
1 adet - - - - 1 2.000 - - 1 3.000 5.000 

Renkli Baskı 

Merkezi (Fakülte)  
- 1 25.000 1 5.000 1 30.000 1 6.000 1 7.000 73.000 

Faks (Fakülte) 1 adet - - - - - - - - - - - 

Yazıcılar (Ofis) 3 adet 12 3.600 - - - - 12 3.000 - - 6.600 

Geniş Band Tarayıcı 

(Fakülte) 
- 1 15.000 1 16.000 - - - - - - 31.000 

İş İstasyonu 

(Fakülte) 
- 1 25.000 - - - - - - - - 25.000 
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Çizelge 20. Stratejik Amaç 2 için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler (devam) 

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 
Periyot 

(Yıl) 
2017 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 (TL) 

H.7. Atölye, stüdyo ve 

laboratuarların 

kurulması veya 

modernizasyonu, 

Vakum Tablet 

(Endüstri Ürünleri 

Tasarımı) 

- 6 66.000 6 69.000 6 72.000 6 75.000 6 78.000 360.000 

Vakum Tablet 

(Seramik ve Cam 

Tasarımı) 

- 2 22.000 2 23.000 2 24.000 2 25.000 2 26.000 120.000 

Sanal Gerçeklik 

Laboratuvarı ve 

Donanımı (Fakülte) 

- 1 300.000 1 250.000 1 20.000 1 22.000 1 25.000 617.000 

Prototipleme 

Donanımı  (Fakülte) 
11.000 TL 1 150.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 210.000 

2-3D Tarama 

Laboratuvarı 

(Fakülte) 

3.500 TL 1 160.000 1 5.000 1 6.000 1 7.000 1 10.000 188.000 

Maket Atölyesi 

Donanımı (Endüstri 

Ürünleri Tasarımı) 

30.000 TL 1 50.000 1 40.000 1 30.000 1 35.000 1 40.000 195.000 

Model Atölyesi 

Donanımı (Endüstri 

Ürünleri Tasarımı) 

30.000 TL 1 50.000 1 40.000 1 40.000 1 45.000 1 50.000 225.000 

Ahşap ve Kompozit 

Atölyesi Donanımı  

(Fakülte) 

30.000 TL 1 60.000 1 70.000 1 85.000 1 90.000 1 80.000 385.000 

Cam Laboratuvarı 

(Seramk ve Cam 

Tasarımı) 

- 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 20.000 420.000 
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Çizelge 21. Stratejik Amaç 2 için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler (devam) 

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 
Periyot 

(Yıl) 
2017 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 (TL) 

H.7. Atölye, stüdyo ve 

laboratuarların 

kurulması veya 

modernizasyonu, 

CNC freze  (Fakülte) - 1 50.000 1 5.000 1 6.000 1 6.500 1 8.000 75.500 

Su Jeti (Seramik ve 

Cam Tasarımı) 
- 1 25.000 1 2.000 1 2.500 1 3.500 1 4.000 37.000 

Laser kesici 

(Fakülte) 
- 1 65.000 1 3.000 1 3.500 1 4.000 1 5.500 81.000 

Sarf malzemesi 

(Endüstri Ürünleri 

Tasarımı) 

5.000 TL 1 85.000 1 35.000 1 40.000 1 45.000 1 50.000 255.000 

Sarf malzemesi 

(Seramik ve Cam 

Tasarımı) 

- 1 30.000 1 35.000 1 40.000 1 45.000 1 50.000 200.000 

CAD Lab. (Endüstri 

Ürünleri Tasarımı)  
32 adet 2 2.000 2 2.200 2 2.400 2 2.600 2 2.800 12.000 

CAD Lab. (Fakülte)  - 60 60.000 5 5.500 5 6.000 5 6.500 5 7.000 85.000 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Çizelge 22. Stratejik Amaç 2 için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler (devam) 

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 
Periyot 

(Yıl) 
2017 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 (TL) 

 H.8. Veri tabanları, sanat ve tasarım alanlarındaki yurtiçi ve dışı dergilere abonelik sayısının arttırılması, 

H.9. Yeni bölümlerin 

kurulması ve 

öğretime açılması, 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı (ofis) 
- 6 9.000 1 2.000 1 2.500 1 3.000 1 3.500 20.000 

Görsel İletişim 

Tasarımı (ofis) 
- 6 9.000 1 2.000 1 2.500 1 3.000 1 3.500 20.000 

Mücevherat ve 

Kuyumculuk 

Tasarımı (ofis) 

- 6 9.000 1 2.000 1 2.500 1 3.000 1 3.500 20.000 

Resim (ofis) - 6 9.000 1 2.000 1 2.500 1 3.000 1 3.500 20.000 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı (öğretim 

elemanı) 

- 3 18.000 4 24.000 5 30.000 6 36.000 7 42.000 150.000 

Görsel İletişim 

Tasarımı (öğretim 

elemanı) 

- 4 24.004 5 30.005 6 36.006 7 42.007 8 48.008 180.030 

Mücevherat ve 

Kuyumculuk 

Tasarımı (öğretim 

elemanı) 

- 5 30.010 6 36.012 7 42.014 8 48.016 9 54.018 210.070 

Resim (öğretim 

elemanı) 
- 6 36.018 7 42.021 8 48.024 9 54.027 10 60.030 240.120 
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Çizelge 23. Stratejik Amaç 2 için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler (devam) 

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 
Periyot 

(Yıl) 
2017 (TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 (TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 (TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 (TL) 

H.9. Yeni 

bölümlerin 

kurulması ve 

öğretime 

açılması, 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı (Ekipman) 
- 2 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 50.000 90.000 

Görsel İletişim 

Tasarımı (Ekipman) 
- 3 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 50.000 90.000 

Mücevherat ve 

Kuyumculuk 

Tasarımı (Ekipman) 

- 2 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 50.000 90.000 

Resim (Ekipman) - 2 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 50.000 90.000 

H.9. Yeni 

bölümlerin 

kurulması ve 

öğretime 

açılması, 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tas. (Öğretim 

mekanları) 

- 2 40.000 1 50.000 1 35.000 1 35.000 1 5.000 165.000 

Görsel İletişim 

Tasarımı (Öğretim 

mekanları) 

- 2 36.100 1 50.000 1 20.000 1 1.000 1 45.000 152.100 

Mücevherat ve 

Kuyumculuk Tas. 

(Öğretim mekanları) 

- 2 32.400 1 50.000 1 5.000 1 37.000 1 95.000 219.400 

Resim (Öğretim 

mekanları) 
- 2 28.900 1 50.000 1 -10.000 1 73.000 1 145.000 286.900 

H.10. Yandal ve çift anadal eğitiminin 

başlatılması, 
- 1 1.000 1 1.200 1 1.400 1 1.600 1 1.800 7.000 

Beklenmeyen Giderler - 1 20.000 1 25.000 1 30.000 1 40.000 1 45.000 160.000 

Genel Toplam - - 1.733.032 - 1.169.838 - 870.944 - 1.003.150 - 1.277.906 6.054.870 
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Çizelge 24. Stratejik Amaç 3 için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler 

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 
Periyot 

(Yıl) 
2017 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 

(TL) 

S.A. 3: İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliklerinin artırılması   

H.1. Her uzmanlık alanında yetkin ve nitelikli 

öğretim elemanının kazanılması, 
- - - - - - - - - - - - 

H.2. Eğitim ve araştırmaları destekleyecek, 

nitelikli personel sağlanması, 
- - - - - - - - - - - - 

H.3. İdari işlerde yetkin, nitelikli personel 

kazanılması, 
- - - - - - - - - - - - 

Genel Toplam - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 
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Çizelge 25. Stratejik Amaç 4 için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler 

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 
Periyot 

(Yıl) 
2017 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 

(TL) 

S.A.4: Altyapıların geliştirilme ve iyileştirilmesi,   

H.1. Stüdyo, atölye derslik ve ofis alan ve 

donanımlarının yeterli hale getirilmesi, 
- 1 10.000 1 15.000 1 20.000 1 22.000 1 25.000 92.000 

H.2.  Tasarım yazılımlarının lisanslarının 

alınması, 
- 1 40.000 1 40.000 1 35.000 1 35.000 1 35.000 185.000 

H.3. Depo, arşiv ve sergi alanları sağlanması, - 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 3.000 

H.4. Mevcut donanım ve ekipmanın geliştirilmesi 

ve işlerlik kazandırılması, 
- 1 5.000 1 5.500 1 6.000 1 65.000 1 7.000 88.500 

Beklenmeyen Giderler - 1 20.000 1 25.000 1 30.000 1 40.000 1 45.000 160.000 

Genel Toplam - - 75.500 - 86.050 - 91.600 - 162.650 - 112.700 528.500 

(*) Üniversitenin mevcut uygulamaları baz alınarak hazırlanmıştır. 
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Çizelge 26. Stratejik Amaç 5 için mevcut durum ve 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler 

Amaçlar ve Hedefler 
Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 
Periyot 

(Yıl) 
2017 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2018 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2019 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2020 

(TL) 

Periyot 

(Yıl) 
2021 

(TL) 

S.A.5: Fakülte tanınırlılığının ve toplumla ilişkilerin artırılması 

H.1.Bölgenin ekonomik ve sosyokültürel 

gelişmişlik düzeyine katkıda bulunulması, 
- 1 15.000 1 16.500 1 17.700 1 18.300 1 21.000 88.500 

H.2. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları 

ilişkilerin güçlendirilmesi, 
- 1 3.000 1 4.000 1 4.000 1 5.000 1 6.000 22.000 

H.3. Yaşam boyu eğitim seminerleri ve sanat 

kursları, 
- 1 5.000 1 6.000 1 6.500 1 7.000 1 7.500 32.000 

Beklenmeyen Giderler   1 3.000 1 4.000 1 5.000 1 6.000 1 7.000 25.000 

Genel Toplam - - 26.000 - 30.500 - 33.200 - 36.300 -   167.500 
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Çizelge 27. Stratejik Amaçların gerçekleştirilmesi için 2017-2021 yılları arasında tahmini maliyetler 

Amaçlar ve Hedefler 

Mevcut Durum ve Tahmini Bütçe 

Mevcut 

Durum 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 

2017 2018 2019 2020 2021 

Genel Toplam 9.000 TL 1.876.882 TL 1.334.738 TL 1.046.094 TL 1.254.450 TL 1.484.456 TL 6.996.620 TL 
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Çizelge 28. Stratejik planlama dönemi tahmini gelir kaynakları 

Gelir Kaynakları 

Stratejik Plan (2017-2021) 

Toplam 

2017 2018 2019 2020 2021 

Genel Bütçe 1.876.882 TL 1.334.738 TL 1.046.094 TL 1.254.450 TL 1.484.456 TL 6.996.620 TL 

Özel Bütçe - - - - - - 

Yerel Yönetimler 10.000 TL 15.000 TL 20.000 TL 25.000 TL 30.000 TL 100.000 TL 

Sosyal Güvenlik Kurumları - - - - - - 

Bütçe Dışı Fonlar 10.000 TL 15.000 TL 20.000 TL 25.000 TL 30.000 TL 100.000 TL 

Döner Sermaye 10.000 TL 15.000 TL 20.000 TL 25.000 TL 30.000 TL 100.000 TL 

Vakıf ve Dernekler 20.000 TL 25.000 TL 30.000 TL 35.000 TL 40.000 TL 150.000 TL 

Dış Kaynak (TUBITAK-DPT- Özel kuruluşlar) 50.000 TL 60.000 TL 70.000 TL 80.000 TL 90.000 TL 350.000 TL 

Genel Toplam 1.976.882 TL 1.464.738 TL 1.206.094 TL 1.444.450 TL 1.704.456 TL 7.796.620 TL 
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5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

5.1. Eylem Planı  

Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin 

uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne 

zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı 

hazırlanmıştır.  

Stratejik planın onaylanması ve uygulamaya konulması ile birlikte, planda yer alan hedefleri 

izleme süreci de başlamaktadır. Bu süreçte, stratejik amaçlara ilişkin hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı 

Performans Programı aracılığıyla değerlendirilecektir. Planda belirtilen tarihlerde yapılması öngörülen 

faaliyetler Dekanlık tarafından takip edilmekle beraber, stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi 

aşamasını Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu her yılın sonunda 

değerlendirir. Ayrıca, stratejik planının uygulaması ve izlenmesi, Fakülte bünyesinde kurulmuş 

bulunan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu tarafından sürekli 

olarak izlenerek raporlanacaktır.  

Raporlama, stratejik planın izleme sürecine ilişkin çıktıyı ifade etmektedir. Stratejik amaç ve 

hedeflere ne kadar ulaşıldığı, periyodik olarak hazırlanacak raporlarla takip edilecektir. Fakülte birim 

yöneticileri, belirlenen stratejik amaçlara ulaşılabilmesi için uygulamayı sürekli olarak takip 

edeceklerdir. Ayrıca, faaliyet ve yılsonunda hazırlanacak değerlendirme raporları, Dekanlıkta 

dosyalanıp, gelecek yıla ilişkin veri olarak arşivlenecektir. Stratejik plan böylece kurum hafızasının 

oluşmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. 

Değerlendirme, performans gösterge ve hedeflerinin uygulama sonuçları ile karşılaştırmalı 

analizini ifade etmektedir. Bu kapsamda planda öngörülmeyen ya da beklenmedik gelişmelere ilişkin 

durumlar gözden geçirilip gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Dolayısıyla her yılın sonunda hedeflerin 

dönemin şartlarına uygun olarak revize edilmesi sağlanacaktır.  

Fakültenin stratejik planı Fakülte Bölümleri için çerçeve teşkil edecektir. Tüm bölümler, planda 

belirtilen misyon, vizyon, değer, amaç ve hedeflerle çelişmeyecek şekilde kendi stratejik planlarını 

yenileyebileceklerdir. Her bölüm “Bölüm Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu” aracılığı ile kendi 

stratejik planının izleme ve değerlendirmesini yapabilecektir.  

Performans hedeflerine ulaşılamayan alanlarda, öncelikli olarak iyileştirilmesi gereken konular 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu tarafından belirlenecek ve 

bu alanda yapılacaklar konusunda İyileştirme Eylem Planı hazırlanarak gerekçeleri ile birlikte Fakülte 

Kurulu’na sunulacaktır. İzleme ve değerlendirme sistemi, stratejik plan uygulama sürecinde sürekli 

olarak gözden geçirilerek geliştirilecektir. 
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Çizelge 29. Eylem Planı 

Stratejik 

Amaçlar (S.A.) 
Hedefler (H.) Sorumlu Birimler 

Stratejik Amaç 1: 

Bilimsel araştırma-

geliştirme 

faaliyetlerinin 

geliştirilmesi, 

H.1.Yurt dışı ve içi yayınlar 

 
Bölümler ve Öğretim Elemanları, 

H.2.Yurt dışı içi etkinlikler 

 

Bölümler ve Öğretim Elemanları, 

H.3. Ulusal ve uluslararası bildiri 

 

Bölümler ve Öğretim Elemanları, 

H.4. Araştırma fonu projeleri 

 
BAP, Bölümler ve Öğretim Elemanları, 

H.5. Ulusal ve AB projeleri 

 

Bölümler ve Öğretim Elemanları, 

H.6. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım Bölümler ve Öğretim Elemanları, 

H.7. Kitap katalog basımı Bölümler ve Öğretim Elemanları, Kütüphane 

Daire Başkanlığı  

Stratejik Amaç 2: 

Eğitim ve Öğretim 

kalitesinin artırılması 

H.1.Öğrenci profilinde niteliğinin artırılması 
Bölümler ve Öğretim Elemanları, 

H.2.Öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaştırılması 
Bölümler ve Öğretim Elemanları, 

H.3.Ders programının ve ders içeriklerinin 

güncelliğinin sağlanması 
Bölümler 

H.4. Lisansüstü eğitim programlarına işlerlik 

kazandırılması 
Bölümler 

H.5. Yurt içi ve yurtdışı staj olanaklarının artırılması Bölümler, Erasmus Ofisi 

H.6. Internet donanımlı çalışma –okuma ortamı 

sağlanması 
Kütüphane Daire Başkanlığı 

H.7. Atölye, stüdyo ve laboratuarların modernizasyonu Bölümler 

H.8. Kütüphane veri tabanlarına sanat ve tasarım 

alanlarındaki dergilere abonelik sayısının 

arttırılması 

Bölümler ve Öğretim Elemanları, Kütüphane 

Daire Başkanlığı 

H.9. Yandal ve Çiftanadal eğitiminin 

yaygınlaştırılması 
Bölümler 

Stratejik Amaç 3: 

İnsan kaynaklarının 

nitelik ve 

niceliklerinin 

artırılması 

H.1. Her uzmanlık alanında yetkin ve nitelikli öğretim 

elemanının kazanılması 
Dekanlık, Bölümler, 

H.2. Eğitim ve araştırmaları destekleyecek, nitelikli 

personel sağlanması 
Dekanlık, Bölümler, 

H.3. İdari işlerde yetkin, nitelikli personel kazanılması Dekanlık, Fakülte sekreterliği,  

Stratejik Amaç 4: 

Altyapıların 

geliştirilme ve 

iyileştirilmesi, 

H.1.Stüdyo, atölye derslik ve ofis mekânlarının 

sağlanması ve donatılması 
Dekanlık, Fakülte sekreterliği, Bölümler 

H.2. Bilgisayar destekli tasarım Laboratuvarı 

Kurulması 
 Dekanlık, Bölümler, 

H.3. Depo, arşiv ve sergi alanları sağlanması Fakülte sekreterliği, 

H.4. Mevcut ekipmanın geliştirilmesi, işlerlik 

kazandırılması 
Fakülte sekreterliği, Bölümler 

3.4.5 Stratejik Amaç 

5: Fakülte 

tanınırlılığının ve 

toplumla ilişkilerin 

artırılması 

H.1.Bölgenin sosyokültürel gelişmişlik düzeyine 

katkıda bulunulması 
Dekanlık, Bölümler ve Öğretim Elemanları 

H.2. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları 

ilişkilerin güçlendirilmesi, 
Dekanlık, Bölümler ve Kulüpler 

H.3.Eğitim seminerleri Dekanlık, Bölümler ve Öğretim Elemanları 
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