
Bölüm: Mimarlık	Fakültesi	Şehir	ve	Bölge	Planlama
PY PROGRAM	YETERLİKLERİPY1 Şehir	ve	Bölge	Planlama	alanında	öğrendiği	kavram	ve	düşünceleri	irdeleyebilme,	verileri	analiz	ve	sentez	yaparak	değerlendirme	becerisi	kazanır,PY2 Alanında	insan	ve	toplum	odaklı,	çevreye	duyarlı	şehircilik/	planlama/	tasarım	yöntemleri	konusunda	bilgi,	beceri,	ve	kavrayış	ile	yaratıcı	düşüne	sahip	olur,PY3 Alanında	tarihsel,	coğrafi,	toplumsal	ve	kültürel	bağlam	içindeki	yerine	/	önemine	ilişkin	bilgiye	sahip	olur,PY4 Alan	ile	ilgili	ilkeler,	yasa,	yönetmelik	ve	standartlar	hakkında	bilgi	kazanır,PY5 Şehir	ve	Bölge	Planlama	alanında	ve	ilgili	disiplinlerde	makro	ve	mikro	ölçeklerde	plan	okuyabilme	becerisi	kazanır,PY6 Şehir	ve	Bölge	Planlama	alanı	ile	ilgili	kuramsal/	kavramsal	bilgiyi,	bilişsel	ve	kurgusal	becerileri,	araştırma	yöntem	ve	tekniklerini	kullanır	ve	alternatif	planlama	kurguları-çözümleri	geliştirebilme	becerisine	sahip	olur,PY7 Şehir	ve	Bölge	Planlama	alanında	farklı	kademelerde	plan	yapabilme,	uygulayabilme	ve	uygulamada	denetim	becerisi	kazanır,PY8 Kentsel,	kırsal,	tarihi,	doğal,	kültürel	çevreyi	tanıma	ve	kavrayabilme	yetisiyle	koruma	bilinci	kazanır;	Tümünü	belgeler	ve	çözümler	ve	her	türlü	ölçekte	planlama	yapabilir,	bunların	korunması	ve	sürdürülebilirliği	konusunda	gerekli	temel	bilgileri	kazanır,PY9 Alanında	bireysel	olarak	veya	ekip	içinde	uyumlu	bir	şekilde	çalışabilme,	sorumluluk	alabilme	ve	karşılaşılan	problemleri	en	iyi	şekilde	çözebilme	yeteneği	kazanır,PY10 Toplumsal	sorunları	gözeterek	eşitlikçi,	adil	ve	kamu	yararına	uygun	planlar	yapabilir	ve	bunları	projelerde	uygulama	becerisi	kazanır,PY11 Planlama/	tasarım	projelerinde	aynı/farklı	disiplinlerle	ortak	çalışmaları	planlar,	sorumluluk	alır	ve	yürütür,PY12 Meslek	alanında,	mesleki	uygulamada	ve	mesleki	araştırmalarda,	etik	ve	davranış	kurallarına	ilişkin	kavrayış,	davranma	alışkanlığı	ve	toplumsal	sorumluluk	bilinci	kazanır,PY13 Şehir	ve	Bölge	Planlama	alanı	ile	ilgili	verilerin	toplanması,	yorumlanması	ve	bu	bilgilerin	yayımlanması,	uygulanması	ve	denetlenmesi	konularında	yetkindir.

Program: Faculty of Architecture City and Regional Planning Department
PQ PROGRAM QUALIFICATIONS

PQ1 Gains the ability to analyze the concepts and thoughts learned in the field of City and Regional Planning, to analyze and synthesize the data,
PQ2 Has a creative and human-society oriented, environmentally sensitive urban planning / planning / design methods, and a creative thinking understanding,
PQ3 To have knowledge relative to its relation to historical, geographical, social and cultural context and importance,
PQ4 Gain knowledge about the principles, laws, regulations and standards related to the study,
PQ5 Gain the ability to read plans in macro and micro scales in the field of city and regional planning and related disciplines,
PQ6 Uses theoretical / conceptual knowledge, cognitive and fictional skills, research methods and techniques related to the City and Regional Planning field, and has the ability to develop alternative planning constructs-solutions,
PQ7 Gain the ability to plan, implement and implement control at different levels in the field of City and Regional Planning,
PQ8 Gains protection awareness with the ability to recognize and comprehend the urban, rural, historical, natural and cultural environment; Does documentation and creates solutions for all of them and can plan at all scales, achieves basic knowledge about their protection and sustainability,
PQ9 Gains the capability to work individually or as a team member, take responsibility and solve the problems in the properway,

PQ10 By considering social problems, he / she can make plans that are equitable, fair and for public interest and gain the ability to apply them in projects,
PQ11 Plans, takes responsibility and conducts joint studies with the same / different disciplines in planning / design projects,.
PQ12 In the professional field, practice and researches, he / she gains an understanding, habit, and social responsibility consciousness regarding the rules of ethics and conduct,
PQ13 Competent in the collection, interpretation of data related to the City and Regional Planning field and the publication, implementation and supervision of this information.
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