
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No: 2022/04 

Toplantı tarihi: 21.10.2022 

Toplantı Yeri: 1A 03-05 STF Seminer Salonu 

 

Toplantıya katılanlar: 

Prof. Dr. Rana Kutlu (Komisyon başkanı)  

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin (Komisyon üyesi) 

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

Umut Zeynep Akyüz (Türkçe Program 4. Sınıf Temsilcisi) 

Bilgehan Demir (İngilizce Program 4. Sınıf Temsilcisi) 

Selin Sude Ateş (Türkçe Program 3. Sınıf Temsilcisi) 

Oğuzhan Talmaç (İngilizce Program 3. Sınıf Temsilcisi) 

Ege Arca Özcan (İngilizce Program 2. Sınıf Temsilcisi) 

Ayşe Yaren Ateş (Türkçe Program 1. Sınıf Temsilcisi) 

 

Toplantı Gündemi:  

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

 

Kalite Komisyon Toplantısı: 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2022 Güz yarıyılı 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 21.10.2022 tarihinde 1A 03-05 STF 

Seminer Salonunda toplantı yapılmıştır.  

İngilizce Program 1. Sınıf Temsilcisi henüz seçilmemiştir. Türkçe Program 2. Sınıf Temsilcisi Belinay 

Söylemez dersi nedeniyle toplantıya katılamamıştır.  

Sınıf temsilcileri ile aşağıdaki konular görüşülmüştür. 

Sınıf temsilcileri tarafından aşağıdaki konular aktarılmıştır.  



• Teknik gezi ulaşım konusunun organize edilmesi  

• Sınıflar arası diyalog ve paylaşımın geliştirilmesi, Mentor öğrenciler atanması yoluyla rehberlik 

olanaklarının oluşması, bu amaçla toplantı yapılması  

• Derslerin işleyiş süresi konusu, blok dersler yerine  araların verilmesi 

• Proje derslerinde bireysel çalışmanın yanı sıra grup- ekip çalışması yapılmasının mümkün olup 

olmadığı  

• Başarı bursu alan öğrencilere burs aldıklarında e-posta yolu ile bilgilendirme yapılması  

• Cats kullanımının dersin öğretim üyesi ve öğrenciler tarafından daha iyi bilinmesi için bilgilendirme 

yapılması 

• Güz yarıyılında açılan seçmeli derslerde kontenjan doluluğu nedeniyle öğrencilerin talep ettikleri 

dersleri almaması ve önümüzdeki dönem daha fazla sayıda seçmeli ders açılmasının daha verimli 

olabileceği 

• Sınıflardaki teknik altyapının geliştirilmesi 

• Ders çalışmak üzere vize ve final haftalarının dışında da  üniversitede akşam kalma imkanının 

sağlanması 

Bölüm olarak öğrenci kulüplerinin daha aktif hale getirilmesi, bu konuda bütçesel olarak destek 

olunabileceği görüşü belirtilmiş olup öğrencilerin sosyal medya hesaplarımızda bilgi paylaşmasının 

katılımların güçlenmesi adına yararlı olacağı aktarılmıştır. 

Karar: 

• Öğrencilere teknik geziden 15 gün önce öğretim üyelerinin servis aracı talep formu doldurup 

başvurması neticesinde bu imkanların sağlanabileceği aktarılmıştır 

• Öğrenciler arası mentörlük, temsilci seçimi, kulüp etkinlikleri vb konuların görüşülmesi için 4 Kasım 

2022 tarihinde saat 12:00-13:00 arasında MTS 4’de öğrenci konseyinin toplanmasına karar 

verilmiştir. 

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

önerilerini paylaşmalarına karar verilmiştir. 

• Cats kullanımı ile ilgili olarak eposta ile https://bst.iku.edu.tr/tr/yazilim/cats linkinde yer alan  

bilgilendirme  videoları yeniden  paylaşılacaktır.  

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

elemanlarıyla yapılacak olan Bölüm toplantısında paylaşılmasına karar verilmiştir.  

Birim Kalite Komisyonu 

Prof. Dr. Rana Kutlu  

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin  

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Şan Özbilen  

Oğuzhan Talmaç (Öğrenci Temsilcisi) 

 

https://bst.iku.edu.tr/tr/yazilim/cats

