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Mimarlık Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Son 1 yıl içerisinde üniversite ve birimin kalite çalışmalarının üyelere akrarılması 

2.  2021 yılında düzenlenen toplantının öneri ve sonuçlarının değerlendirilmesi 

3.  Eğitim öğretim sürecine dair yeni önerilerin görüşülmesi 

4.  Ders müfredatına uygun olabilecek yeni gelişmelerin değerlendirilmesi 

5.  Öğrenciyi geliştirmek üzere birlikte yapılabilecek etkinliklerin görüşülmesi 

6.  Gelişmeye açık yönlerin tartışılması 

 

KAPSAM 

     

      Fakültemiz dekanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının başlangıcında 

danışma kurulu üyelerine, fakülte dekanı Prof. Dr. Ali Türk ve Kalite Komisyonu Başkanı 

Dekan Yrd. Doç. Dr. Seda Şimşek Tolacı tarafından, bir önceki toplantıdan bu yana geçen 

son 1 yıl içerisinde üniversite ve birim tarafından gerçekleştirilen kalite çalışmalarının 

aktarılmış, 2021 yılında düzenlenen toplantının öneri ve sonuçlarının değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Daha sonra toplantı Mimarlık Fakültesi idari personeli, birim kalite komisyonu 

üyesi olan sayın Oğuzhan Kürşat Uçar tarafından ilgili başlıklar kapsamında yürütülmüştür. 

    Toplantı’da 

    Prof. Dr. Rafet  Kıstır (Emekli Öğretim Üyesi); Bir malzeme laboratuvarı olması 

gerekliliğinden, proje üretim merkezi kurulabileceğinden ve öğrenci stajların önemi ve 

koşulların değiştirilmesi ile daha etkin hale getirilebileceğinden söz etmiştir. 

     Sayın Recep İlker Gök; karşılaştığı kurum stajı yapan öğrencilerde malzeme ve mevzuat 

bilgisinin düşük olduğundan söz etmiş, bu konuya dair iyileştirmelerin yapılabileceğinden 

söz etmiştir. Fakülte temsilcisi tarafından konuya dair konferans vermek üzere davet 

edilmiştir. 

    Sayın Caner Ataseven; Her sınıftan bir öğrencinin Mimarlar Odası Temsilcisi olmasının 

kurumlar arası iletişimi kolaylaştıracağından, oda tarafından verilmesi planlanan burs için 

ihtiyaçlı öğrencilerin seçilmesi için fakülteden gelecek olan önerilerin önemli olduğundan,  

öğrenci ve akademisyen odaklı ortak etkinliklerin düzenlenebileceğinden, staj notlarının 
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verilmesinde işverenin katkısının büyük olmasının öğrenci performansını arttıracağından söz 

etmiştir. Düzenlenen oda etkinliklerine akademisyen ve öğrencilerin katılımın desteklenmesi 

ve sağlanması gerekliliğine değinmiştir. 

    Sayın Esra Erdinç; Staj başvuru süreçlerinin düzenlenmesi, farklı birimlere stajer öğrenci 

yönlendirilmesi ve mimari proje derslerinde öğrencilere gerçek sorunlu alanların 

verilmesinin öğrencinin çalışma sürecindeki adaptasyonunu hızlandıracağından söz etmiştir. 

Mimarlık öğrencilerinin de dahil olduğu İnşaat Topluluğu üzerinden öğrencilerin malzeme 

bilgisi eksiklerinin giderilmesi için etkinlikler yapılabileceğini önermiştir.  

   Sayın Gamze Akyol; Öğrencilerin entellektüel birikimlerinin arttırılmasına yönelik 

çalışmaların yapılması ve İngilizce araştırmaya yönlendirilmeleri gerektiğinden söz etmiştir. 

Öğrencilerin proje kritiklerinde ekonomik nedenlerden dolayı çıktı almak istemediklerini, bu 

nedenle özellikle maket yapımında üniversite tarafından atık olarak kabul edilen bir takım 

malzemenin mimarlık fakültesinde öğrenciler tarafından kullanılmasının olumlu olacağı 

önerisinde bulunmuştur.  

    Toplantı geneli değerlendirildiğinde başta eğitim öğretimin iyileştirmesi olmak üzere 

fakülte tarafından değerlendirilebilecek kıymetli önerin geldiği görülmektedir. 

• Bu kapsamda ders /eğitim konularında; 

Keşif,metraj ve malzeme bilgisini arttırmaya 

Statik bilginin arttırılmasına  

Afet ve Riskin anlatılmasına  

Kentsel Gelişim anlatılmasına yönelik derslerin müfredata dahil edilmesi  

Staja yönelik bazı zamansal düzenlemelerin yapılmasına 

Üniversite geri dönüşümlü malzemelerinin öğrencilerin kullanımına sunulmasına 

Kurum personellerinde konferansların düzenlenmesine 



 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ  

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 3 

Toplantı Tarihi 03.11.2022 

Toplantı Yeri 

Mim. 

Fak.Dekanlık 

Toplantı Odası 

Katılımcı Sayısı 7 

 

3 

 

Öğrenci klüplerinin öğrenme sürecine daha fazla dahil edilmesi vb. konulara ilişkin 

öneriler getirilmiştir. 

• Kurumlar arası iletişimin güçlenmesi için, 

Ortak projeler ve etkinlikler üretmek önerilmiş. 

     Akademik personel arasında yaşanan kişisel sorunların eğitim-öğretim ve kurumlar arası 

iletişime yansıtılmaması gerektiği dile getirilmiştir. 
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TOPLANTI FOTOĞRAFLARI 
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