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Toplantıya katılanlar: 

Prof. Dr. Gülay Usta  (Bölüm Kalite Komisyonu Başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Armağan S. Melikoğlu Eke  (Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi) 
Dr. Öğr. Üyesi A.Rahşan Karabetça (Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi) 
Öğr. Gör. Elif Gelmez Demir ( Bölüm CATS sorumlusu) 
Bilgehan Demir (İng pr 2. Sınıf temsilcisi) 
Demet Alan (İng pr 3. Sınıf temsilcisi) 
İbrahim Mert Aslan (Tr pr 4. Sınıf temsilcisi) 
Cansel Güven (İng pr 4. Sınıf temsilcisi) 
Melisa Karagöz (İng pr 1. Sınıf temsilcisi) 
Anıl Çelik (Tr pr 3. Sınıf temsilcisi) 
Zennure Sümeyye Ese  (İç Mimarlık ve Tasarım kulübü yönetim kurulu başk)  
Bilge İşgüzar (İç Mimarlık ve Tasarım kulübü yönetim kurulu üyesi)   
Makbule İnsu Tolunay (İç Mimarlık ve Tasarım kulübü yönetim kurulu üyesi)  
 
Toplantı Gündemi:  

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkçe ve İngilizce programdaki sınıf temsilcileri ve iç mimarlık ve 
tasarım kulübü yönetim kadrosu  ile bahar yy uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi 
 

Kalite Komisyon Toplantısı: 

Toplantıda öğrenci görüşlerini almadan önce her sınıfın cats platformunda ortak bir alanda 

toplanabilmesi için bölüm olarak temsilcilerin moderatörlüğünde sınıflar açılabileceği Prof. Dr. Gülay 

Usta tarafından iletildi. Bölüm Cats sorumlusu Öğr. Gör. Elif Gelmez Demir katılımcılara cats de ortak 

platform oluşturulmasına yönelik kısa bir eğitim verdi. Bu yöntemle online eğitim sürecinde öğrenciler 

arasında yaşanan iletişim ve etkileşim eksikliğinin giderilmesi hedeflenmiştir. Özellikle akran öğrenmesini 

geliştirmesi açısından geliştirilen olanağın olumlu olacağı düşünülmektedir. 

Bahar yy. Uzaktan eğitimle ilgili öğrenci görüşleri aşağıdaki gibidir. 

 Formel eğitimin yanında informel eğitiminde önemli olduğunu düşünen öğrenci kulübü çeşitli 

etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinliklerin duyurulması ve katılımın arttırılması için de sınıf 

temsilcilerinin desteğine gereksinimleri olduklarını belirtmişlerdir. Bölüm temsilcisi de tüm sınıf 

temsilcileriyle iletişim sağlayarak destek olacaklarını belirtmiştir. 



 Bahar döneminde diğer bir informel etkinlik olarak bölüm başkanlığı tarafından organize edilen 

Bahar Atölyelerinden bahsedilmiştir. Bölüm olarak öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine 

yönelik olarak ders dışı etkinliklerine ağırlık verildiği, bunlardan birinin Bahar yy Atölyeleri 

olduğunu ifade edilmiştir. Ancak öğrenci katılımının az olduğu ve öğrenci katılımını arttırmada 

sınıf temsilcilerinin öncülük etmesi gerektiği eklenmiştir. 

 Sınıf temsilcileri uzaktan eğitim sürecinde bahar yy da motivasyon kaybı yaşadıklarını, sürekli 

evde olma durumunun tüm öğrencilerde baskı oluşturduğunu, derslere devam etmekte bir kısım 

öğrencinin zorluk yaşadığını ifade etmişlerdir. 

 Özellikle birinci sınıflarda uygulamalı derslerde çizimleri yetiştirilemediği, sürenin uzatılmasının 

yararlı olacağı ifade edilmiştir.  Ayrıca cats kayıtlarını izlemenin yararlı olduğunu ancak kayıtlarda 

zaman zaman ses ve  görüntü senkronizasyonu konusunda sorunlar olduğunu, bunun dersin 

tekrarını izlemekte sorun yaratttığını belirtmiştir. 

 Bir diğer konu olarak da online sürecin yarattığı internet sorunları nedeniyle  bazı öğrencilerin 

dersten düştüklerini, bu nedenle devamsız sayıldıklarını , bu durumun devamsızlık konusunda  

sorun yaratabileceği ifade edilmiştir. 

 Sınıf temsilcilerinden gelen diğer bir sorun olarak dersler kapsamında yapılan ödev teslimlerinin 

bazı öğretim üyeleri tarafından ders saatinden bir gün önce tesliminin istendiğini belirtilmiş, 

ödev teslimlerinin ders saatine kadar uzatılmasının yararlı olacağı ifade edilmiştir. 

Karar: 

 Öğrenci görüş ve isteklerinin bir toplantı yapılarak bölüm öğretim elemanları ile paylaşılması, 

 Her sınıf temsilcisinin tüm öğrencilerin toplanabileceği, paylaşımda bulunabileceği ortak 

platformları oluşturması ve bu konuda Cats sorumlusuna bilgi verilmesi 

 Sınıf temsilciler ile  kulüp üyelerinin ortak çalışma yapabilecekleri, iletişim kuracakları ortak 

platformun oluşturulması 

 Bahar yy atölyelerine katılım arttırmak için katılımcılara katılım belgesi düzenlenmesi 

Konularından kararlar alınmıştır. 

 

 

 

 

 


