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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. Nisan sonu itibariyle pandemi sürecindeki belirsizlik gerekçesiyle 2019-2020 Yaz Öğretimi
döneminde de yüz yüze eğitimin yapılamayacağı öngörüldü. Uzaktan eğitim sürecinde
kuramsal ve mimari tasarım dersleri dışındaki uygulamalı derslerin uzaktan yürütülmesinde
alınan olumlu sonuçlar çerçevesinde, 2019-2020 Bahar Öğretimi dönem Mimari Tasarım
derslerinin de mayıs ayının ilk haftasından itibaren uzaktan çevrim içi olarak yürütülmesine
karar verildi.
2. Mimari Tasarım derslerinin geç başlaması nedeniyle, eksik kalan sürenin tamamlanabilmesi
için derslerin mayıs ayı sonuna kadar devam etmesine karar verildi. Verilen bir aylık aranın
telafi edilebilmesi için, akademik takvimde görülen derslerin bitiş tarihinden sonra da Mimari
Tasarım derslerinin devam etmesinin uygun olacağı sonucuna varıldı. Bu amaçla, derslerin yıl
sonu sınavlarının başına kadar devam etmesine, yıl sonu teslimlerinin de her zaman yapıldığı
gibi sınav takviminin başında değil, sınavların sonunda gerçekleştirilmesine karar verildi.
3. Mimari Tasarım derslerinin uzaktan yapılmaya başlanmasına karar verilmesinin öğrencilerde
yarattığı tedirginlik ve endişenin giderilmesi amacıyla, derslerin başladığı gün adobe connect
üzerinden bir toplantı gerçekleştirildi. Oldukça verimli geçen toplantı sonrası öğrencilerin
Mimari Tasarım derslerinin uzaktan yapılmasına yönelik endişeleri giderildi.
4. Eğitim komisyonu tarafından hazırlanan yeni ders planı uzaktan yapılan bölüm kurulunda
görüşülüp kabul edildi ve senatoya sunulmak üzere dekanlığa iletildi. Yeni ders planı
kapsamında 2. yarıyıla İlk Çağ Mimarlığı ve Tarihi dersi eklendi. 2. Yarıyıl dersi olan Malzeme
dersinin adı içeriği tam yansıtmadığı ve 2. Yarıyılda dersten alınan verimin düşük olması
nedeniyle Yapı Malzemesi adıyla 3. Yarıyıla kaydırıldı. Seçmeli derslerde uygulamalı
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olanların, uygulama saati ders planında gösterildi. Seçmeli dersler içerisinde birbirine denk
ağırlığı olanların kredilerinin eşitlenmesi sağlandı.
5. Pandemi sürecinin getirdiği belirsizlik, yaz döneminde staj yapılmasının zorluğu ve risklerini
ortaya koyduğu sonucuna varıldı. Özellikle mezuniyet aşamasında olup, staj yapması gereken
öğrencilere yönelik içinde bulunan koşullara özel bir staj programının gerekli olduğu sonucuna
varıldı. Bu amaçla staj komisyonunun yaz döneminde pandemi dönemine özel bir staj programı
hazırlaması kararı alındı.
6. 2020-2021 Güz dönemi hazırlıkları başladı. Pandemi sürecinin getirdiği belirsizlik nedeniyle
uzaktan ya da hibrit eğitim üzerinde duruldu ve her iki durumun uygulanmasına yönelik olarak
planlamalar yapılmaya başlandı.
7. Bölüm öğretim elemanlarıyla bahar yarıyılını değerlendirmek amacıyla toplantılar yapılması,
özellikle Mimari Tasarım derslerinde alınan sonuçların değerlendirilmesi kararı alındı.
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