
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No: 2022/02 

Toplantı tarihi: 17.03.2022 

Toplantı Yeri: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı Odası 

 

Toplantıya katılanlar: 

Prof. Dr. Rana Kutlu (Komisyon başkanı) 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin (Komisyon üyesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Şan Özbilen (Komisyon üyesi) 

Oğuzhan Talmaç (İngilizce Bölüm Öğrenci Temsilcisi)     

Umut Zeynep Akyüz (Türkçe Bölüm Öğrenci Temsilcisi)    

Ar. Gör. Armağan Gülhaş 

Ar. Gör. Furkan Evliyaoğlu 

Ar. Gör. Özge Ilık  

Ar. Gör. Kadir Yesir 

 

Toplantı Gündemi:  

• 2022 Güz ve Bahar Yarıyılı için öğrenci değerlendirmeleri- sınıf temsilcileri ile görüşme. 

• Bölüm içi planlamalar konusunda araştırma görevlileri ile görüşme. 

 

Kalite Komisyon Toplantısı: 

15.03.2022 tarihinde yapılan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm toplantısında görüşüldüğü üzere; 

2022 yılı genel durumunun değerlendirilmesi, verilen derslerin işleyişi ve yaşanan sorunlar konusunda 

öğrencilerin görüşlerini öğrenmek amacıyla İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkçe ve İngilizce 

program sınıf temsilcileriyle ve Araştırma Görevlileri ile 17.03.2022 tarihinde Bölüm Başkanlığı 

Odasında ayrı ayrı toplantı yapılmıştır.  

Sınıf temsilcileri ile aşağıdaki konular görüşülmüştür. 

Sınıf temsilcileri tarafından aşağıdaki konular aktarılmıştır.  

• Final ve teslim süreçlerinde Mimari Tasarım Stüdyolarının 24 saat açık olması 

• Bölümde yapılan etkinliklerin sosyal medyanın yanı sıra CATS platformundan da epostalarına 

gidecek şekilde duyurulması 



• Online verilen derslerde blok ders ve ders saatini aşan uygulamaların öğrenciler açısından 

yorucu olduğunu, verilen molaların belirli aralıklarla (örneğin ders saatinde olduğu gibi 

40dkada bir) düzenli olmasının daha verimli olacağı 

• Başarı bursu alan öğrencilerin burs aldıklarında kendilerine eposta yolu ile bilgilendirme 

yapılması, bu konuda iletişimin güçlendirilmesi gerektiği 

• Dönem bitmeden finallerden önce Mimarlık-İç Mimarlık öğrencilerini kapsayan, öğrencilerin 

birbirini daha iyi tanımasına olanak sağlayan etkinlik yapılması, bu konuda mimarlık kulüpleri 

ile çalışma yapılmasının iyi olabileceği 

Bölüm olarak öğrencilerin ve mezunların birbirine destek olması konusunda Linkedin mezun 

platformu aktif rol oynamaktadır. Öğrencilerin bu platformda yer almasının yararlı olacağı görüşü 

belirtilmiştir  

Araştırma görevlileri ile yapılan toplantıda aşağıdaki konular görüşülmüştür. 

• Asistanların komisyon görevlerinin belirlenmesi 

• Asistanların Y. Lisans ve doktora eğitimleri için araştırma yapmaları amacıyla izinli oldukları 

günlerin belirlenmesi  

• Asistanların mevcut durumdaki ders yüklerinin görüşülmesi  

Karar: 

• Öğrenci temsilcilerinin eğitime ilişkin görüşleri ve temennilerinin Fakülte ile Bölüm öğretim üye 

/ elemanlarıyla yapılacak olan Bölüm toplantısında paylaşılmasına karar verilmiştir.  

• Sınıf temsilcilerinin kendi sınıfları içerisinde kendi iletişim sistemlerini oluşturmaları ve görüş 

ve önerilerini paylaşmalarına karar verilmiştir. 

• Ar. Gör. Furkan Evliyaoğlu’nun asistan temsilciliği görevinin oybirliğiyle devam etmesine karar 

verilmiştir.  

• Araştırma görevlileri yer aldıkları komisyonlarda değişiklik talep etmemiştir, aynı 

komisyonlarda görev almaya devam edeceklerdir. 

• Araştırma görevlilerinin izinli oldukları günler ve ders yükleri önümüzdeki yarıyıllarda tez 

çalışmalarına bağlı olarak tekrar görüşülecektir.  

 

Birim Kalite Komisyonu 

Prof. Dr. Rana Kutlu  

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin  

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Şan Özbilen  

Oğuzhan Talmaç (Öğrenci Temsilcisi) 

 


