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Toplantı gündemi:
1. Mimarlık Bölümü’nde uzaktan eğitime geçiş sürecinin değerlendirilmesi.
2. Süreç doğrultusunda alınan kararlar.

Mimarlık Bölümü Kalite Komisyonu Toplantısı:
1. Türkiye genelinde 16.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile pandemi nedeniyle
“eğitime ara verilmesi” sonrası, Yüksek Öğretim Kurumu’nun “eğitim ve öğretimin uzaktan
yürütülmesi” kararını takiben İKÜ tüm birimleri eğitimi ertelemeden 23.03.2020 tarihinde
sistemle uzaktan eğitim sürecine başlamıştır. Mimarlık Bölümü’nde de uzaktan eğitim
sürecinin çevrimiçi ya da çevrim dışı olarak iki farklı biçimde yürütülebilecek şekilde
yapılandırılmasına karar verildi. İlk aşamada, sadece kuramsal derslerin uzaktan ağırlıklı
olarak çevrim dışı yürütülmesi uygun görüldü. Uygulamalı dersler bu sürecin dışında tutuldu.
Bu aşamada çevrimiçi yürütülen derslerden alınan sonucun çevrimdışına göre daha başarılı bir
süreç olduğu görülünce, bir hafta sonra çevrimiçi derslerin sayısının arttırılmasına karar verildi.
2. Süreç doğrultusunda uygulamalı derslerin de uzaktan yürütülmesine karar verilerek derslerin
büyük bir kısmı çevrim içi olarak yürütülmeye başlandı. Bu süreçte Mimari Tasarım derslerinin
2019-2020 Yaz Öğretimi döneminde yüz yüze yapılmasına, diğer uygulamalı derslerinde
uzaktan verilmesine karar verildi. Akademik takvimin değişmesi nedeniyle üniversite
genelinde derslerin bitiş tarihinde öteleme gerçekleştirildi. Böylelikle yıl sonu sınavlarının
haziran ayına kaydırılması kararı alındı.
3. Ders planının kabul edilip uygulamaya geçtikten sonraki süre içinde, bazı değişikliklere
gereksinim duyulduğu sonucuna varıldı. Bu kapsamda mimarlık tarihi derslerinin sayısının
yetersiz olmasının getirdiği aksaklılar, seçmeli derslerde tüm derslerin kuramsal gözükmesine
rağmen bazılarının uygulamalı olması ve birbirine denk koşullar içerdikleri halde bazı derslerin
kredilerinin farklı olması gibi sorunların düzeltilmesi için bir eğitim komisyonu kurulmasına
karar verildi.
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