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BİRİMDE ÇALIŞAN PERSONEL VE GÖREVLERİ 

Belgin ÇEKİN                   : Fakülte Sekreteri 

Oğuzhan Kürşat UÇAR                   : Taşınır Kayıt 

Fuat GÖÇER       : Öğrenci İşleri Servisi 

Sevgi DİLAVER       : Öğrenci İşleri Servisi 

Pınar KERSU                   : Yazı İşleri Servisi 

Zülfikar BERBER      : Mali İşler Servisi - Veri Hazırlama 
Kontrol İşletmeni 

Seyit Can YÜCESOY      : Şehir ve Bölge Planlama Bölüm 
Sekreteri – Hizmetli 

Mehmet ÜNAL        : Personel İşleri Servisi - Bilgisayar 
İşletmeni 

Şaziye Baş        : Dekan Sekreteri  

Asiye ASLANTÜRK İNCEOĞLU      :Peyzaj Mimarlığı Bölüm Sekreteri - 
Memur 

Soner TEKNE        : Mimarlık Bölüm Sekreteri 

İsmail KARAASLAN                            : Fotokopi 

Bayram YILDIRIM                              :Teknik Personel 

Aysun TOROS                      : Hizmetli 

Ali ÇETİNKAYA                      : Hizmetli 

Nurdan YILDIZ        : Hizmetli 

Fakültemizde bulunan idari personel sayısı hizmetli kadrosunda bulunan 
1 kişinin katılımı ile artış göstermiştir 

 

BİRİM HEDEFLERİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

 Hedef: Eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi 

• Lisans programları ve ders içeriklerinin bilimsel gelişmelere göre 
güncellenerek ders tanımlarının kalite çalışmaları kapsamını da 



karşılayacak şekilde, AB ve uluslararası standartlara uygun hale 
getirilmesi 

• Yeni kurulmuş olan bölümlerin eğitim alt yapılarının 
güçlendirilmesi 

• Fakültemiz programlarının ihtiyaçlarının saptanması ve 
güncellenmesi 

• Eğitim-Öğretimde kullanılan elektronik ve basılı kaynakların 
sayısının artırılması 

• Akreditasyon sürecinin tamamlanması ve MİAK’na (Mimarlık 
Akreditasyon Kurulu) adapte olma çalışmalarının yürütülmesi 

• Doktora programı bulunmayan bölümlerde bu programın 
açılmasının sağlanması 

• Uygulamalı mimarlık eğitimi çalışmalarına başlanması ve gerekli 
alt yapının hazırlanması 

• Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi 

• Ulusal ve uluslararası ortak eğitim-öğretim programlarının 
açılması yönünde çalışma yapılması 

• Ulusal ve Uluslararası öğrenci hereketliliğinin geliştirilmesi 

• Mevlana, Farabi ve Erasmus ile diğer ulusal ve uluslararası 
hareketlilik programlarından fakültemize daha fazla öğrenci 
hareketliliğinin sağlanması 

AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ 
GELİŞTİRMEK 

Hedef: Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin 
sağlanması 

• Bölümlerin/Programların stratejik amaçlarına yönelik akademik 
personel ihtiyacının karşılanması 

• Akademik personel sayısını artırarak öğretim üyesi başına düşen 
öğrenci sayısının düşürülmesi 

• Akademik personel niteliğinin arttırılması 

• Bilgi ve görgü gelişimine yönelik kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı 
görevlendirilmelerin arttırılması 

• Öğretim üyesi yetiştirme programlarında öğrenim gören 
sayısının arttırılması, aynı yöntemle eğitim alan kişilerin hizmete 
başlamalarının sağlanması 

İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ 
GELİŞTİRMEK 

• İdari personelin memnuniyetinin arttırılması 

• Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirici sosyal 
kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması 

• İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması 

• Bölümün idari personel sayısının tamamlanması 

• Bölümlerin stratejik amaçlarına yönelik idari personel ihtiyacının 
karşılanması 

• İdari personel sayısının arttırılması, teknik bilgi ve niteliklerinin 
geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması 



• İdari personelin teknik ve uzmanlık bilgisinin ve niteliklerinin 
geliştirilmesi, idari personelin her fırsatta hizmet içi eğitimden 
faydalanmasının sağlanması 

KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE KAMPUS 
YAŞAMININ GELİŞTİRİLMESİ  

• Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonun arttırılması 

• Fakülte binası ile ilgili eksikliklerin tamamlanması ve bölüm içi 
toplantıların sıklıkla yapılarak akademik personelin sorunlarının 
dinlenmesi ve çözümlenmesi 

• Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet sayısının 
arttırılması 

FİZİKSEL ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ  

• Eğitim-Öğretim Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi: Fakültenin 
ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim altyapı ve yenileme 
çalışmalarının yapılması öğrencilerin yararlanabileceği alanların 
mekanların oluşturulması 

• Araştırma ve Geliştirme Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi: 
Araştırma ve stüdyo alanlarının altyapısının ve ilgili donanımın 
günün ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi 

• Akademik ve İdari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve 
koşullarının iyileştirilmesi 

• Bölümlerde eğitim-öğretim alanı ve güncel araç-gereç ve 
ihtiyaçların karşılanması (atölye,kantin,laboratuvar, sergi 
alanları vb.) 

• İdari bürolarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi 

• Bölümlerin kırtasiye, toner, yazıcı, kağıt vb. ofis sarf malzeme 
ihtiyaçlarının karşılanması 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISINI 
GÜÇLENDİRMEK 

• Elektronik Belge ve Bilgi Yönetim Sistemleri ve Servislerinin 
Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi: 

• Donanım ve ağ altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 

• Tüm formların elektronik ortamda oluşturulması 

• Öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının yazılım ve donanımlarının 
güncellenmesi yeni imkanlar sağlanması 

ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

• Fakülte eğitim-öğretim programlarının tercih edilebilirlik 
düzeyinin yükseltilmesi 

• Yüksek puanlı öğrencilerin Fakültemizi tercihinin 
özendirilmesine yönelik tanıtıcı çalışmaların yapılması 

• Uygulamalı mimarlık eğitiminin alt yapısının oluşturularak 
yaygınlaştırılması ve ünlü,başarılı, ödüllü mimarlar ile sohbet ve 
seminerlerinin düzenlenmesi 



• Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesinde (TYYÇ) Fakültemiz programları için tanımlanan 
yetkinlikleri kazanmasını sağlayan faaliyetlerin yapılması Fakülte 
program yeterlilikleri çerçevesinde tanımlanan yetkinliklerin 
eğitim öğretim programlarında uygulanmasını sağlayıcı proje ve 
programların geliştirilmesi 

• Öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması 

• Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlı öğrenci 
etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması 

BİLİMSEL YAYIN, SANATSAL ETKİNLİK VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN 
VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI 

 Hedef : Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının 
artırılması 

• Öğretim elemanlarının TÜBİTAK, BAP ve diğer proje süreçlerine 
katılımlarının teşvik edilmesi 

• Başta Bölgemiz olmak üzere üniversite-girişimci ilişkilerinin 
arttırılması ve yeni kaynakların sağlanması 

• Bilimsel yayın, patent ve tasarım sayısının artırılması 

• Fakülte dergisinin oluşturulması ve bünyesinde kurulan 
dergilerin desteklenmesi 

• Akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve 
benzeri bilimsel, sanatsal etkinliklerin sayısının ve desteklerinin 
arttırılması 

TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

Hedef : Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi 

• Kamuya yönelik konferans, seminer ve kursların arttırılması 

• Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması 

• Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları 
ile işbirliği çerçevesinde yürütülen kültürel ve sosyal projelerin 
arttırılması 

STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI 

Hedef: Stratejik Planının kurumsal olarak benimsenmesi ve 
yaygınlaştırılmasının sağlanması 

• Stratejik Planlarının Fakülte hedefleri olarak benimsenmesi ve 
yeni açılacak bölümlere de entegre edilmesi 

• Stratejik planların hazırlanma, uygulanma ve paylaşım 
süreçlerine katılımın arttırılması 

• Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi 

• Stratejik Plan sonuçlarının yıllık değerlendirilmesi 

HEDEF GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ 
• Fakültenin özellikle yerel ulusal ve uluslararası ölçeklerde toplumsal 

katkı sağlamak üzere kendine hedef koyduğu alanlarda, kurum ve 



kuruluşlarla yaptığı protokoller, işbirlikleri, üretimler, bilirkişilikler ve 
akademik ve tasarım ürünlerinin elde edilmesi sonuçları ile söz 
konusu hedefleri gerçekleştirdiği ve bir bölümünü de planladığı 
görülmektedir.  

• Akademik çalışmalar kapsamında da yine bir önceki sürece oranla 
proje ve yayın anlamında daha çok sayıda nitelikli üretimin 
olduğundan söz edilebilir. 

• Akademik personel, idari personel ve öğrenciler olmak üzere 
belirlediğimiz iç paydaşların kalite güvence sistemi konusundaki 
içselleştirme çalışmaları da yine verimli sonuçlanmıştır. Çok paydaşlı 
olarak yapılan bu çalışmaların iyi sonuçları Çapraz Akran 
değerlendirmesi ve rektörlük tarafından verilen karne notunda 
görülebilmektedir.  

 
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

BİRİM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER  Fakültemizde lisans eğitimi vermekte bulunan Mimarlık, Şehir ve 
Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile henüz lisans 
eğitimine geçmemiş olan Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı Bölümleri olmak üzere beş bölüm 
bulunmaktadır. Fakültede yer alan bölümlere ait anabilim dalları 
aşağıdaki gibidir: 

• Mimarlık Bölümü: Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi 
Anabilim Dalı, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, Restorasyon 
Anabilim Dalı 

• Şehir ve Bölge Planlama Bölümü: Şehircilik Anabilim Dalı ve 
Bölge Planlama Anabilim Dalı 

• Peyzaj Mimarlığı Bölümü: Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim 
Dalı, Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı, Bitki Materyali ve 
Yetiştiriciliği Anabilim Dalı ve Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalı 

• Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 

Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde; 

• Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 

• Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 

• Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 

• Mimarlık Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Doktora Programı, 
• Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora Programı, eğitim 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

 
YIL İÇİNDE ARAŞTIRMA BİRİMLERİ TARAFINDAN 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER 

_ 

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER • Online Eğitimde dersler kapsamında üretilen ürünler için Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü tarafından ISIBU Orman Mühendisliği Binası ve 
SDÜ Mimarlık Fakültesi galerisinde  “Tasarım Sergisi” açılmıştır. 
Sergiye akademik ve idari personelin katılımı sağlanmıştır. 

• Sergi ile ilgili öğrenciler ile yapılan röportaj üniversiteye ait Akademi 
Tv de yayınlandı 

• SDÜ yayınlarından çıkan, Isparta’da Kerpiç ve Yaşam adlı kitabın 
tanıtımı için fakültemiz Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı 



öğretim Üyesi Dr. Seda Şimşek Tolacı’nın da katılımı ile 07.10.2021 
tarihinde Akademik Köşe Programı yapıldı 

• Üniversite BAP komisyonu tarafından desteklenmekte olan “Yeşil 
Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi 
Projesi” kapsamında, “Sağlıklı Kentsel Gelişim için Kentsel Planlama 
ve Tasarımda Sürdürülebilirlik Yaklaşım” konulu webinar etkinliği 
Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı bölümünden Prof. Dr. Murat 
AKTEN’in katılımıyla 29.12.2021 tarihinde saat 14:00’de Zoom 
üzerinden gerçekleştirildi. 

• ISTWA-Uluslararası Yaşlı Turizm ve Sağlık Derneği İle yapılan protokol 
gereği, üretilen tasarım projelerinin içerisinden vakfın uygulamayı 
planladığı ölçeğe göre uygun olan avan projeler seçildi ve bildirildi. 

• IOCA-Uluslararası Osmanlı Kültür Derneği yapılan protokol gereği, 
üretilen tasarım projelerinin içerisinden vakfın uygulamayı planladığı 
ölçeğe göre uygun olan avan projelerin seçilmesi ve bildirilmesi 
planlandı. 

• İdari personelle düzenli olarak  her ay bir araya gelme, görüşme, 
paylaşma toplantıları düzenlemektedir. 

• Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından açılan sosyal medya 
hesaplarından derslerde üretilen ürünlerin paylaşımları 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  

• Fakültemiz Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı öğretim 
Üyesi Dr. Seda Şimşek Tolacı’nın da katılımı ile TRT Antalya 
Radyosunda Bir tanesi Isparta’da Kerpiç ve Yaşam adlı kitaba dair 
olmak üzere, 6 bölümlük bir seri program katılımı gerçekleşmiştir.   

 
BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
FAALİYETLERİN YEREL – BÖLGESEL VE ULUSAL 
HEDEFLERLE İLİŞKİSİ 

• Mimarlık Fakültesi eğitim-öğretim dönemleri uygulamalı derslerinin 
sürecinde üretilen ürünlerin, sosyal hataya, yaşam alanlarına, 
üretilen fiziksel ortama olan yararlarının aktarılması için, yüzyüze ve 
online sergilerin düzenlenmesi, herkese açık sergileme alanları ve 
yöntemleri ile bu bilgilere ulaşılmasının sağlanması, ulusal ölçekte 
üniversitenin sosyo-kültürel ve sanatsal anlamdaki görevini yerine 
getirmesi konusunda önemli bir ortam oluşturmaktadır. 

•  Fakültenin paydaşı olan/olabilecek farklı kurum, kuruluşlarla yapılan 
işbirliği protokolleri, komisyon ve çalışmalar farklı disiplinlerin, görüş 
ve imkanların biraraya gelmesi ile kent ölçeğinde daha yararlı ve 
topluma dokunan üretimler yapılması konusunda büyük önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda ISTWA-Uluslararası Yaşlı Turizm ve Sağlık 
Derneği İle yapılan protokol sonucu çalışmaların, Isparta İli 
kapsamında bir arazide üretilmesi planlanan Uluslararası Yaşlı Kent 
Projesi’nin en iyi şekilde gelişmesi ve uygulanmasına sağlayacağı katkı 
ile yerel-ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir katkı sağlanması 
hedeflenmiştir. 

• IOCA-Uluslararası Osmanlı Kültür Derneği yapılan protokol gereği, 
Osmanlı Kültür Derneği Projesi için mimari proje derslerinde üretilen 
tasarım projelerinin içerisinden vakfın uygulamayı planladığı ölçeğe 
göre uygun olan avan projelerin seçilmesi ve bildirilmesi planlandı. 

• Büyük değer taşıyan kültürel miras unsurlarının, yerel ve bölgesel 
değerlerin önce alan kullanıcıları yani kültürün gerçek sahiplerine 
sonra bölgeye ve ulusal ölçeğe tanıtılması, farkındalığının arttırılması 
ve korunabilmesi hedefli olarak bilimsel ve yarı popüler yayınlar ve 
tv- radyo programları eşliğinde gerekli tanıtımların yapılması, bilgileri 
belirlenen hedef kitleye ulaştırma konusunda yardımcı olmaktadır. 

BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLUMSAL 
KATKIYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

• Fakülte öğretim üyesi/elemanları tarafından SDÜ Döner Sermaye 
İşletmesi aracılı ile tasarım projeleri ve bilirkişilikler yapılmaktadır. 



• Fakülte öğretim üyesi/elemanları tarafından İl İdari Mahkemesi’ne 
bağlı bilirkişilikler yapılmaktadır 

• Isparta Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından bakanlığa sunulmak 
üzere rica edilen Kuyucak Köyü toplu konutları ve ticari alanına dair 
avan proje çalışması tamamlanmıştır. 

• Kaymakamlık, muhtarlık ve diğer kurum kuruluşlarca rölöve-
restorasyon projesi hazırlanması gereken yapılara ilişkin gelen 
istekler doğrultusunda(Rölöve-Restorasyon Projesi Dersi 
kapsamında) 5 adet yapının projeleri hazırlanarak ilgili kurumlara 
sunulmuştur. 

• ISTWA-Uluslararası Yaşlı Turizm ve Sağlık Derneği İle yapılan protokol 
sonucu çalışmaların, Isparta İli kapsamında bir arazide üretilmesi 
planlanan Uluslararası Yaşlı Kent Projesi’nin en iyi şekilde gelişmesi 
ve uygulanmasına sağlayacağı katkı ile yerel-ulusal ve uluslararası 
ölçekte önemli bir katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

• IOCA-Uluslararası Osmanlı Kültür Derneği yapılan protokol gereği, 
Osmanlı Kültür Derneği Projesi için mimari proje derslerinde üretilen 
tasarım projelerinin içerisinden vakfın uygulamayı planladığı ölçeğe 
göre uygun olan avan projelerin seçilmesi ve bildirilmesi desteği, 
kültürümüz için önemli olan bir döneme dair bilgileri taşıyacak olan 
kuruluşun fiziksel mekânının yaratılmasında üniversite camiasının 
bilimsel katkısı ile kültürel sürekliliğin doğru şekilde sağlanması 
açısından önem taşımaktadır.  

• Büyük değer taşıyan kültürel miras unsurlarının, yerel ve bölgesel 
değerlerin önce alan kullanıcıları yani kültürün gerçek sahiplerine 
sonra bölgeye ve ulusal ölçeğe tanıtılması, farkındalığının arttırılması 
ve korunabilmesi hedefli olarak bilimsel ve yarı popüler yayınlar, tv- 
radyo programları ve toplumun ulaşılması için gerekli tanıtımlar  
yapılmaktadır. 

YIL İÇİNDE BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
ARAŞTIRMA PROJELERİ 

 2021 yılı itibari ile fakültede 13 adet proje 
tamamlanmış/yürütülmektedir. 

TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, 
Uluslararası İkili İşbirliği Programları (Sıra No, Proje adı, Projedeki 
Görevi) 

1. Göknar Kabuk Böceği, Pityokteines (Fuchs, 1911) (Coleoptera: 
Curculionidae: Scolytinae), Türlerinin Türkiye Popülasyonlarının 
Filocoğrafyası. TÜBİTAK 1001, 117O652 numaralı proje. ÖMER KAMİL 
ÖRÜCÜ, Araştırmacı (Devam Ediyor) 

TÜBİTAK kapsamındaki projelerde bir önceki yıla oranla, mevcut 
beyana göre düşüş yaşandığı görülmektedir.  

Üniversitelerin desteklediği proje (BAP vb) (Sıra No, Proje adı, Projedeki 
Görevi) 

SDÜ BAP kapsamındaki projelerde bir önceki yıla oranla, mevcut 
beyana göre artış yaşandığı görülmektedir. 

1. SDÜ-BAP/SDK-2019-7395, Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Değişiminde 
Kadının Görünürlüğünün İnşası: Kadın Eğitim Yapıları, Proje Yürütücüsü 
(Devam eden proje)  



2. SDÜ-BAP/FDK-2021-8379, Geç Osmanlı İstanbul’unda Gazete ve Dergi 
İlanları Perspektifinde Tüketim Pratikleri, Konut ve Ev , Proje Yürütücüsü 
(Devam eden proje) 

2. Okul Bahçeleri ve Yakın Çevresindeki Gürültü Kirliliğinin Önlenmesinde 
Peyzaj Mimarlığı Açısından Yeni Bir Model Yaklaşımı: Isparta Örneği (BAP-
Proje yürütücüsü-Tamamlandı) 2. Salda Gölü (Burdur) Havzası Ekolojik 
Risk Değerlendirmesi Üzerine Bir Çalışma (OYP-Proje yürütücüsü-
Tamamlandı) 

3. Araştırma Başlangıç Destek Projeleri (ABP)  kapsamındaki Münferit 
Proje Progamı- FAB-2021-8203 numaralı “GEÇİT: Çanakkale Boğazı Antik 
Çağ Mekânsal Sistematiği Pilot Bölge Araştırması Projesi” Yürütücü 
(Devam ediyor) 

4. SDK-2019-7395, Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Değişiminde Kadının 
Görünürlüğünün İnşası: Kadın Eğitim Yapıları, Araştırmacı 

5, Araştırma Başlangıç Destek Projesi-Yürütücü 

6. FDK-2020-8131, Kentsel Ulaşım Alanlarında Yürünebilirlik Ölçüm 
Modeli, Araştırmacı 

7. FBG-2020-8057-SDÜ Yeşil Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke 
Modelinin Geliştirilmesi (Araştırmacı) 

8 Isparta Kültürel Miraslar Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından 
destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:MUSTAFA GENÇ, 
Araştırmacı:SEDA ŞİMŞEK TOLACI,  02/03/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)   

9 BAP Lisans Destek Projesi "İstoptan Kültürel Zemine", Yükseköğretim 
Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SEDA 
ŞİMŞEK TOLACI, , 29/04/2021 (ULUSAL)   

10 BAP Lisans Destek Projesi "Geleneksel Çocuk Oyunları Klavuzu", 
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 
Yürütücü:SEDA ŞİMŞEK TOLACI, , 29/04/2021 (ULUSAL)   

Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından 
desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini 
haiz proje 

1. Anamas Dağları ve Teritoryumu Epigrafik ve Arkeolojik Yüzey 
Araştırması 

2. Seleukeia Antik Kenti Kazısı (Isparta İli, Atabey ilçesi, Bayat Köyü)PROJE 
NO:CK0132002(2021), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları 
hariç), Yürütücü: BİLGE HÜRMÜZLÜ KORTHOLT, SEDA ŞİMŞEK TOLACI,  
14/06/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

_ 

ORTAK ARAŞTIRMA YAPILAN BİRİMLER 
Geçtiğimiz yıla oranla kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri 
ile daha çok sayıda proje üretildiği görülmektedir. 



İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,vb 

 

BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI 

IOCA-Uluslararası Osmanlı Kültür Derneği ve ISTWA-Uluslararası Yaşlı 
Turizm ve Sağlık Derneği ile yapılan işbirliği sözleşmeleri ve üretimlerin 
paylaşılması, tasarım ve uygulama takibine destek verilmesi planları 

ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARINDA AR-GE 
İNOVASYON VE ÜRÜN GELİŞTİRME 
KAPSAMINDA SUNULAN HİZMET SAYISI  

_ 

ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARINDA AR-GE 
İNOVASYON VE ÜRÜN GELİŞTİRME 
KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLERDEN ELDE 
EDİLEN GELİR 

_ 

İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE 
YAPILAN YAYIN SAYISI 

12 

WOS’ DA İNDEKSLENEN YAYIN SAYISI 
12 

İNDEKSLERDE YER ALAN SÜLEYMAN DEMİREL 
ÜNİVERSİTESİ ADRESLİ YAYIN SAYISI 

12 

ALINAN ÖDÜLLER _ 

BİRİM TARAFINDAN BAŞVURULAN PATENT / 
FAYDALI MODEL / MARKA BAŞVURU SAYISI 

 2020 yılında başvurulan planlanan çalışmanın ürünü olarak, 2021 yılında 
Patent Araştırma Raporu olumlu dönüş alan 1 adet patent başvurusu 
mevcuttur. 

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Gülcen Eren- ATLAS FORMATINDAKİ YERYÜZÜ 
MÜHÜRLERİ KATMAN KATALOĞUNUN  ÜRETİMİNDE KULLANILAN ÇIKTI 
HAZIRLAMA YÖNTEMİ (Uluslarası başvurunun ismi ve başvuru tarihi 
11/11/2020 Başvuru no. PCT/TR2020/051081) 

MALİ BİLGİLER 

BİRİMİN YILLIK GELİRİ _ 

BİRİMİN YILLIK GİDERİ _ 



BÜTÇE GİDERLERİ 

  

HAZİNE YARDIMI Bütçe Ödeneği Serbest 

Ödenek 

(b) 

Gerçekleşme 
Durumu % 

(a*100)/b 

Kesin 
Harcama(a) 

Kalan 

Ödenek 

01-Personel 
Giderleri 

62.239.756.2874. 

433.26.02.01.01 

4.993.061,22 

 

%100 

 

4.993.061,22 

 

0,00 

 

62.239.756.2874. 

433.26.02.01.02 

84.000,00 

 

%100 

 

84.000,00 

 

0,00 

 

62.239.756.2874. 

433.26.02.01.04 

49.700,00 %99 

 

 

49.693,55 6,45 

02-Sos.Güv. 

Kur. D. Prim. 
Giderleri 

62.239.756.2874. 

433.26.02.02.01 

764.397,80 

 

%100 

 

764.397,80 

 

0,00 

 

62.239.756.2874. 

433.26.02.02.02 

17.220,00 

 

%100 

 

17.200,00 

 

0,00 

 

62.239.756.2874. 

433.26.02.02.04 

11.338,00 

 

%99 

 

11.337,99 

 

0,01 

 

62.239.756.2874. 

433.26.02.02.05 

 

22.472,91 %100 22.472,91 0,00 

03-Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 

62.239.756.2874. 

433.26.02.03.02 

1.200,00 

 

%51 

 

601,80 

 

598,20 

 

62.239.756.2874. 

433.26.02.03.07 

1.520,00 %99 1.516,30 3,70 

03/3-Yolluklar      

 

Toplam 

 5.944.909,93  5.944.301,57 608,36 

 

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ • Yapılandırma süreci devam eden yeni sayısal tasarım laboratuvarı 
daha fazla sayıda ürünün kullanıma açılması ile daha nitelikli hale 
gelmiştir.   

• Bulunduğu bölge içerisinde köklü bir eğitim kurumunun köklü bir 
fakültesinde gelişmiş olmasının imaj oluşturmadaki etkili kullanımı 

• Lisansüstü eğitim varlığının kadroyu güçlendirmesi 

• Diğer üniversitelere akademik personel desteğinin sağlanması  

• Bölgesel zengin araştırma olanaklarını kullanma potansiyeli, 
yararlanma fırsatı 



• Ulusal- uluslararası toplantılar, öğrenci buluşmaları, workshop, vb. 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi 

• Fakülte içi yada dışı birbirini tamamlayan bölümlerin yan dal ve çift ana 
dal eğitimine olanak sağlanması 

• Bölümün kampüs içi konumu itibariyle disiplinler arası etkileşime 
olanak sağlaması 

• Akreditasyon çalışmaların başlatılmış olması ve takibi 

• Akademisyen- öğrenci diyalogu (Kampus oluşundan kaynaklı) 

• Mezunlarla diyalog, staj ve sonrasında iş olanakları 

• Köklü eğitim geleneğine dayalı olarak kaliteli eğitim verebilecek 
kadronun yeni bölümlerin, anabilim dallarının kurulabilmesi çin 
potansiyel oluşturması 

• Farklı ölçeklerde atölye ve sınıflar, öğrenci için kapalı ve açık mekan 
varlığının gerek bölüm içi gerekse bölüm dışı etkinliklere olanak 
sağlaması 

• Bölümün tarihi ve kültürel ve turizm değerleri olan bir kentte yer 
almasının bilimsel organizasyonlar ve etkinliklere katılımı artırması 

• Kalite geliştirme çalışmalarının düzenliliği ve sürekliliği 

ZAYIF YÖNLERİMİZ •  Öğrenci profilinin sosyo-kültürel yapısını geliştirecek olanak 
eksikliğinin kampüs içi bir bölüm olması sayesinde giderebilmesi 

• Mimari Proje derslerinde tecrübeli meslektaş desteğinin alınabilmesi 

• Büyük merkezlere uzak olmanın değişim programlarıyla aşılabilmesi 

• Etkin bir Döner Sermaye sistemi ile söz söyleyebilme şansı elde etme 

• S.D.Ü BAP aracılığı ile teknik eksiklerin giderilmesi 

• Finansal sorunların giderilmesi yoluyla motivasyonun arttırılması 

• Uzaktan eğitim olanaklarının teknik alt yapısının güçlendirilmesiyle 
lisans ve lisansüstü eğitimin desteklenmesi 

• Fakülteye kapsamında hakemli periyodik bir dergiye destek verilerek 
kurumsal imajın geliştirilmesine çabalanması 

• Sayısal tasarım laboratuvarının yapılanması için akademisyenlerin 
bilimsel proje makine teçhizatlarından yararlanılması, kişisel 
performanslarının bu yönle kullanılması 

Yeni inşa edilen ve aktif hale gelen Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler 
Binasında fakültemize tahsis edilen 2 adet büyük ölçekli stüdyo ve genel 
programa uygun bilgisayar laboratuvarı kullanım olanağı 

FIRSATLARIMIZ   

TEHDİTLERİMİZ •  Öğrenci kontenjanının artmasına rağmen güçlü öğretim kadrosunun 
eğitim kalitesinden ödün vermemesi 

• Finansal sorunlar olmasına rağmen S.D.Ü. BAP ve döner sermaye 
sisteminin etkili hale getirilmesiyle bu sorunun aşılabilmesi 

• Kentle ilgili mimari uygulamalarda fikirsel düzeyde kalmak yerine 
katılım sürekliliği sağlanarak kent için etkili bir rol üstlenilmesi, döner 
sermaye aracılığı ile danışmanlık ve müelliflik yapılması 

• Büyük merkezlerde gerçekleştirilen mimari konferans, sergi vb. 
etkinliklerin bölüme aktarılmasında ve öğrencilerimizin diğer 
bölgelerimizi, kentlerimizi ve başka ülkeleri görebilmelerine finans 
kaynaklarının sağlanması 

ÖNERİ VE TEDBİRLER • Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini 
ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği 
yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim 
ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak 



ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları 
sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, 

• Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık 
eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri 
almak, 

• Fakültemiz öğrencilerinin aldıkları eğitimin gereği olarak bilgi ve 
görgülerini artırmaları için lisans ders programına bağlı olarak 
yapılacak yurt içi ve yurtdışı gezilerin desteklenmesi, 

• Öğretim Üyeleri/elemanları ve öğrencilerin akademik araştırma 
fonundan etkin biçimde yararlanmalarının sağlanması, 

• Akademik ve idari personelin mesleki yeterliliklerini yurtiçinde ve 
yurtdışında düzenlenecek eğitim programları ile geliştirilmesi. 

• Sanat ve Tasarım kapsamında yapılan iş tanımı sayısının Web 
sitesinde yayınlanan tanıtım amacı ile gerçekleştirilen medya etkinliği 
sayısı arttırılması,  

• yeterli öğretim üyesi bulunmayan 2 pasif bölümün öğretim üyesi 
sayılarının eğitim öğretime geçebilecek kapasiteye arttırılması, 

• Fakülteye yeni katılan öğretim elemanları, öğrenciler ve idari 
personel ile birlikte kurum kültürünün beklenen nitelikte olabilmesi 
açısından katılımcı yönetim anlayışının  benimsenmesi,  

• Fakülte kapsamında açılan sayısal tasarım laboratuvarının daha 
kullanılışlı hale getirilmesi ile mimarlık eğitiminin teknoloji ile 
buluşmasının desteklenmesi önemli öneri ve tedbirleri 
oluşturmaktadır. 

 


