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Ar. Gör Furkan Evliyaoğlu  

Ar. Gör. Armağan Gülhaş   

 

Toplantı Gündemi:  

• 2021-2022 Bahar Yarıyılı’nın değerlendirilmesi, derslerin işlenişi ve öğrencilerin durumunun 

görüşülmesi, sınav programının görüşülmesi 

• 2022 Yaz okulunda açılacak derslerin planlanması,  

• Lisansüstü programındaki öğrenci durumlarının görüşülmesi,  

• Bölüm içerisinde yapılan Swot analizin değerlendirilmesi 

• Bölümdeki akademik kadronun planlanması 

Kalite Komisyon Toplantısı: 

2021/2022 Bahar Yarıyılı içerisindeki genel durumun değerlendirilmesi ve bir sonraki dönemlerde 

alınacak kararların görüşülmesi amacıyla İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üye / 

elemanlarıyla 18.05.2022 tarihinde MTS 1 dersliğinde görüşme gerçekleştirilmiştir. 



 

Toplantıda görüşülen konular aşağıdaki gibidir: 

• 17.03.2022 tarihinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrenci Temsilcileriyle yapılan toplantı 

notları öğretim üye/elemanlarına aktarılmıştır. 

• Proje ve online seçmeli derslerde öğrencilerin motivasyonunu arttıracak yöntemler görüşülmüştür.  

• Not baremi tekrar görüşe sunulmuştur. Mevcut durumda güz yarıyılında olduğu gibi proje dersleri 

için geçer not 45 üstüdür. Diğer derslerde 35 üzeri barem kullanılmaktadır.  

• 2021-2022 Bahar dönemi final sınavı programı görüşe sunulmuştur. 

• 2021-2022 Yaz Okulu 4 Temmuz- 26 Ağustos 2022 tarihleri arasındadır. Açılacak dersler konusunda 

bölüm öğretim üye / elemanlarının ders verme durumu sorulmuş bu doğrultuda planlama 

yapılacağı görüşülmüştür. 

• Yüksek lisans yapmakta olan 14 öğrencinin tez danışmanı seçme aşamasında olduğu öğretim 

üyelerine bildirilmiştir.  

• 10 Mayıs 2022 tarihinde bölüm öğretim üye / elemanları ve öğrencilerle CATS sistemi üzerinden 

açılan SWOT analiz testinin sonuçları görüşülmüştür.  

• 2022-2023 yılı için beklenen kontenjan artışlarına bağlı olarak tam zamanlı öğretim üyesine ihtiyaç 

olduğu görüşülmüştür. 

 

Karar: 

• Öğrencilerin motivasyonu konusunda öğretim elemanlarının öğrenci performanslarını dönem 

içerisinde takip ederek ve öğrencilerle de durumlarını paylaşarak derse devam etmelerinin önemi 

konusunda bilgilendirme yapması görüşülmüştür.  

• Proje dersleri geçer not bareminin 45 olması konusunun değişmemesi, diğer derslerin not 

bareminin 35 üzerinde olması konusu önümüzdeki dönem tekrar değerlendirilmesine karar 

verilmiştir. 

• Bahar yarıyılı sınav programında öğretim elemanlarının onayı doğrultusunda herhangi bir değişiklik 

yapılmamasına karar verilmiştir. 

• 2022 Yaz Okulu’nda Proje ve seçmeli derslerin açılma durumu öğretim elemanlarından alınacak 

teklife göre kesinleştirilecektir. Bitirme projesi ile 7. ve 8. Yarıyıl zorunlu dersleri öğrencilerin 

mağdur olmaması için açılacaktır.  

• Lisansüstü öğrencilerinin tez danışmanı seçmelerinin 9 Haziran günü gerçekleşecek seminer dersi 

sonrasında kararlaştırılabileceğine karar verilmiştir. 

• 2022/2023 Güz yarıyılı başlangıcında bölüm elemanları ve öğrenci temsilcileri ile yeni dönem 

planlamaları konusunda toplantı yapılması kararı alınmıştır. 

 

Birim Kalite Komisyonu 

Prof. Dr. Rana Kutlu  

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin  

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Şan Özbilen  

Oğuzhan Talmaç (Öğrenci Temsilcisi) 

 


