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Genel Bilgiler
Giriş
Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR); bağlı bulunulan akademik birimin ve Üniversitemizin her yıl
hazırlayacağı Gazi Üniversitesi İç Değerlendirme Raporunun (GÜİDR) temelini oluşturmak ve
Üniversitemizin beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştireceği dış değerlendirme sürecinde esas
alınmak üzere, Üniversitemiz tüm programları tarafından her yıl hazırlanır. Bu kılavuzda, Birim İç
Değerlendirme Raporu hazırlanırken uygulanacak kurallar, açıklamalar, öneriler ve rapor biçimi yer
almaktadır.
Amaç
BİDR’nin amacı, hem Üniversitemizin hem de birimin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve
iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır. Üniversitemiz birimleri raporlarını hazırlarken iki aşamalı
bir çalışma yürütmelidir. Bunlardan ilki, birimin kendi kendisini değerlendirmesi ve iyileştirme
alanlarını tespitidir. İkinci aşama ise Üniversitenin kurumsal değerlendirmesine kaynak sunmaktır.
Gazi Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu akademik ve idari birimlerden derlenen raporlara dayalı
olarak hazırlanacağından her soruda birim için yapılacak değerlendirmenin yanı sıra kurum için de
değerlendirme yapılabilir.
Raporun hazırlık süreci, kurum ve birimin Dış Değerlendirme Programından en üst düzeyde fayda
görmesini sağlayan önemli fırsatlardan biridir. Paydaşlarla iletişim ve işbirliği, özdeğerlendirme
çalışmaları ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi amacıyla
kullanılmalıdır. İç değerlendirme raporunun hazırlama sürecinin kuruma katkısının arttırılması
amacıyla çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, bürokratik veri yönetiminden daha
ziyade süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, kalite koordinatörlüğü çalışmalarında şeffaflığın
sağlanması ve sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi beklenmektedir.
İçerik
BİDR, Üniversitemizin Yükseköğretim Kalite Kuruluna nitel ve nicel değerlendirme için sunacağı
Kurum İç Değerlendirme Raporuna temel teşkil edeceğinden gereken bilgileri sağlamaya yönelik
olarak bu kılavuzda verilen şablona göre hazırlanmalı ve istenilen tüm bilgi ve belgeleri içermelidir.
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri (KDDÖ) belgesinde yer alan ölçütlerin, iç kalite güvencesi için
de esas teşkil etmesi beklenmektedir.
Dış değerlendirme süreci aşağıdaki dört ana hususu kapsayacak şekilde gerçekleştirileceğinden, birim
tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporunun aşağıdaki soruların cevabını içerecek şekilde
hazırlanması beklenmektedir:
•
•
•
•

Birim ne yapmaya çalışıyor?
(Birimin misyonu ve hedefleri)
Birim misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?
(Birimin yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)
Birim misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?
(Kalite güvencesi süreçleri, iç değerlendirme süreçleri)
Birim geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?
(Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında birimin rekabet avantajını koruyabilmesi
için sürekli iyileşme faaliyetleri)
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Biçim ve Hazırlık
Birim İç Değerlendirme Raporları Akademik Birim Kalite Koordinatörlükleri (ABKK) tarafından
hazırlanır. Program Kalite Takımları tarafından hazırlanan ve Akademik Kurullarda görüşülerek karara
bağlanan Program İç Değerlendirme Raporları, ABKK tarafından değerlendirilip yorumlanmalı ve
akademik birim için tek bir rapor haline getirilerek Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
kararıyla Kalite Komisyonuna ulaştırılmalıdır.
BİDR'nin kapak sayfası, bu kılavuzun ekinde verilen biçime (Ek-1) uygun olarak birim adı, adresi ve
raporun hazırlanma tarih bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmelidir. Sayfa altlıklarında verilen Gazi
Üniversitesi Kalite Komisyonu – Gazi Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ifadesi
[Birimin adı- İç Değerlendirme Raporu] ([Tarih]) ile değiştirilmelidir.
Rapor, ekleri hariç en fazla 50 sayfa ile sınırlı olacak şekilde hazırlanmalı; ayrıntılı bilgi ve belgelere
rapor ekinde yer verilmeli ya da elektronik ortamda erişim imkânı olanların linkleri raporda olmalıdır.
Raporun Teslimi ve Dağıtımı
Akademik Birim Kalite Koordinatörlükleri tarafından birleştirilip geliştirilen PİDR’lere dayalı olarak
Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlanıp Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kararıyla
Kalite Komisyonuna ulaştırılmalıdır. Programlardan derlenen performans verileriyle Kalite Süreç ve
Uygulamaları Değerlendirme Tablosu da birer tablo halinde birleştirilerek Gazi Üniversitesi Kalite
Komisyonunun belirlediği son tarihe kadar resmi yazı ekinde (Word veya Excel dosyası halinde)
ulaştırılmalıdır.
E-posta adresi: kalite@gazi.edu.tr

Telefon: 202 22 31 – 202 23 51 – 202 20 33

Raporların Değerlendirilmesi Süreci
Tüm akademik ve idari birimlerden derlenen rapor ve verilerin incelenmesi ve bir araya getirilmesi,
Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Ön inceleme sürecinde biçim ve/veya
içerik eksikliği görülen BİDR ve verilerin ilgili birim tarafından en kısa süre içinde düzeltilmesi
istenebilir. Düzeltmeleri tamamlanan birim dosyalarının e-posta ile ivedilikle GÜKK’ye iletilmesi
gerekir.
BİDR’in hazırlanması ile GÜİDR’nin tamamlanması arasında geçen zamanda yeni bilgi veya belgelerin
ortaya çıkması durumunda, bunlar elektronik ortam kullanılarak GÜKK’ye iletilir.
Tüm akademik ve idari birim rapor ve verilerinin derlenip ön incelemesinin yapılmasının ardından
GÜKK BİDR’leri ve verileri inceleyerek Gazi Üniversitesi İç Değerlendirme Raporunu hazırlar ve
Yükseköğretim Kalite Kuruluna iletir. GÜKK’nin Yükseköğretim Kalite Kuruluna GÜİDR’yi zamanında
gönderebilmesi için BİDR’lerin Komisyon tarafından belirtilen tarihlere uygun şekilde ulaştırılması
büyük önem taşımaktadır.

Gizlilik
BİDR'de yer alan bilgiler, sadece kurumsal amaçla, Üniversitemizin iç değerlendirme raporunu
hazırlamak üzere kullanılacak, kişisel çalışma ve araştırmalarda kullanılmak üzere şahıslarla kesinlikle
paylaşılmayacaktır.
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Önemli Açıklamalar
 Bu kılavuz, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından üniversitelerden istenen Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR) biçimine göre; BİDR’de ilgili başlıklar altındaki
değerlendirmelerin kapsamı hakkında bir fikir vermesi ve birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye
açık yönlerini sunarken rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.
 BİDR’nin dört ana tema (Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve
Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi) ve bu temalar altında sıralanan alt başlıklar esas alınarak
hazırlanması beklenmektedir.
 Ölçütlerin kurumda/birimde karşılanma düzeyini açıklarken, ilgili ölçütün altında yer alan
hususlar BİDR yazımında kullanılabilir. Ayrıca BİDR yazımı sırasında, ölçütlerin karşılanma
düzeyine ilişkin hangi kanıtların beklendiği de “kuruma ait belgeler” ile “iyileştirme kanıtları”
olarak ifade edilmiştir.
 Rapor hazırlanırken kılavuzda yer alan hususlara ilişkin “bu husus birimimizde mevcuttur”, “
bu hususa ilişkin uygulama bulunmaktadır”, “birimimizde söz konusu sistem bulunmaktadır”
şeklinde kısa cevaplar vermek yerine, ilgili sürecin birimde nasıl işlediğine ve yönetildiğine
ilişkin ayrıntıya yer verecek şekilde bir yöntem izlenmesi beklenmektedir. Ayrıca kılavuzda yer
alan hususlar dışında dikkat çekilmek istenen birime özgü durumlar söz konusu ise bunlara
raporda yer verilebileceği unutulmamalıdır. Birimler iç değerlendirme raporlarını hazırlarken
her başlık altında kendi birimleri ve Gazi Üniversitesine yönelik değerlendirmelerini
aktarmalıdır. Zira Gazi Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanırken tüm
akademik ve idari birimlerin raporları incelenmekte ve gerekli görülen kısımlar KİDR’ye
aktarılmaktadır. Bu anlamda birimin ve kurumun başarıları, kendine özgü uygulamaları, öne
çıkan yönleri ve iyileştirmeye açık alanları net olarak yazılmalıdır.
 Birim İç Değerlendirme Raporu Word, performans göstergeleri verileri ise Excel formatında
Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonuna ulaştırılmalıdır.
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BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
1.Birim Hakkında Bilgiler
1.1 İletişim Bilgileri:
Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun rapor değerlendirme sürecinde iletişim kuracağı Fakülte Kalite
Koordinatörü

Prof.

Dr.

Zeynep

ULUDAĞ’dır.

(Cep:0

532

3852691,

E-Posta

adresi:

uzeynep@gazi.edu.tr). Birimin yöneticisi Dekan Prof. Dr. Nakış KARAMAĞARALI’dır. (Cep:0 533 439
49 77, E-Posta: nakis@gazi.edu.tr).
Mimarlık Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü Sorumlu Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Bilge ARMATLI KÖROĞLU,E-Posta: armatli@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823663
Mimarlık Bölümü
Mimarlık Bölümü Kalite Takımı Sorumlusu
Doç. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ, E-Posta: arzuozen@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823624
Mimarlık Bölümü Kalite Takımı Sorumlu Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ, E-Posta: arzuozen@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823624
Üye
Doç. Dr. Özlem SAĞIROĞLU, E-Posta: osagiroglu@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823620
Üye
Arş. Gör. Gülce SÖZEN, E-Posta: gulcesozen@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823630
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kalite Takımı Sorumlusu
Doç. Dr. Burcu ÖZÜDURU, E-Posta: bozuduru@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823701
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kalite Takımı Sorumlu Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Burcu ÖZÜDURU, E-Posta: bozuduru@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823701
Üye
Öğr. Gör. Dr. Aslı GÜREL ÜÇER, E-Posta: zagurel@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823719
Üye
Arş. Gör. Burcu YAVUZ, E-Posta: k.burcuyavuz@gmail.com, Telefon: +90 312 5823730
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Kalite Takımı Sorumlusu
Doç. Dr. Dilek AKBULUT, E-Posta: dilekakbulut@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 582 3652
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Kalite Takımı Sorumlu Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dilek AKBULUT, E-Posta: dilekakbulut@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 582 3652
Üye
Arş. Gör. Dr. Murat ÖNDER, E-Posta: muratonder@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823703
Üye
Arş. Gör. Dr. Selçuk KEÇEL, E-Posta: kecel@gazi.edu.tr, Telefon: +90 312 5823615
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1.2 Tarihsel Gelişimi:
Fakültemizin tarihi, 1966 yılında kurulan Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Koleji ve 1967 yılında
kurulan Yükseliş Koleji Özel Mimarlık Okuluna dayanır. Bu iki özel okul 1972 yılında birleştirilmiş ve
1973 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademisi (ADMMA) olarak yeniden
yapılandırılmıştır. 1982 yılında Gazi Üniversitesinin kuruluşu ile birlikte “Gazi Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi” adını almıştır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığının
26.08.2009 tarihli ve 23258 sayılı yazısıyla kapatılarak, Bakanlar Kurulunca 28.03.1983 tarihli ve 2809
sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, 03.09.2009 tarihinde Mimarlık Fakültesi olarak yeniden
kurulmuştur.
Kuruluş ile birlikte Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere
dört bölüm olarak yapılandırılmıştır. Daha sonra Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde
yer alan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün katılmasıyla birlikte beş bölüm olmuştur. EÜT
Bölümü’nün bünyesinde yer alan öğretim elemanlarının kadrolarının Fakültemize aktarılması, YÖK
Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 11.04.2012 tarihli toplantısında uygun bulunarak, adı geçen
Başkanlığın 16.04.2012 tarih ve 4259-16846 sayılı yazısıyla yapılmıştır.
Fakültemiz bünyesinde bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölümü adı “Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı
Bölümü” olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 15/08/2012 tarihli
toplantısında uygun bulunarak adı geçen Başkanlığın 28/08/2012 tarih ve 5603 sayılı yazısıyla
değiştirilmiştir. Ancak kadro taleplerimizin karşılanmaması ve mekansal yetersizlikler nedeniyle “İç
Mimarlık” ile “Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı” bölümlerinin kapatılması için yaptığımız teklif
08/06/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un
2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek kapatılmıştır.
Fakültemiz halen Mimarlık, Şehir Bölge ve Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı olmak üzere üç
bölümle eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.
Fakültemiz bölümlerinin puan türü MF4’dür. Mimarlık Bölümü 70, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
65, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 50 öğrenci kontenjanına sahiptir. Fakültemizde eğitim süresi
İngilizce hazırlık dahil 5 yıldır. Eğitim dili Türkçedir. Ancak %30 İngilizce destekli eğitim yapılmaktadır.
Gazi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Ana Dal Lisans
Programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması
ya da Yan Dal Sertifikası almak üzere öğrenim görmeleri sağlanmaktadır.
Fakültenin Mimarlık Bölümü’nde 612, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 375, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü’nde 310 toplam 1297 öğrenci lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim
Dalında 257 öğrenci yüksek lisans, 95 öğrenci doktora düzeyinde, toplam 352 öğrenci, Şehir ve Bölge
Planlama Anabilim Dalında 106 öğrenci yüksek lisans, 47 öğrenci doktora düzeyinde, toplam 153
öğrenci, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalında 24 öğrenci yüksek lisans, 21 öğrenci de doktora
düzeyinde toplam 45 öğrenci öğrenim görmektedir.
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Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Yılı Lisans
Öğrenci Sayıları (kişi)
310

Mimarlık Bölümü

375
612

Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü
Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü

Tablo 1. Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Yılı Lisans Öğrenci Sayıları (kişi)

Mimarlik Fakültesi 2018-2019 Yılı Y.lisans-Doktora
Öğrenci Sayıları (kişi)
(Fen Bilimleri Enstitüsü)
45
Mimarlık Bölümü

153
352

Şehir ve Bölge
Planlama Böl.
Endüstri Ürünleri
Tasarımı Böl.

Tablo 2. Mimarlik Fakültesi 2018-2019 Yılı Y.lisans-Doktora Öğrenci Sayıları (kişi)
(Fen Bilimleri Enstitüsü)
1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri:
Misyon: Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin misyonu; mimarlık, şehir ve bölge planlama
ve endüstri ürünleri tasarımı bilim dallarında uluslararası düzeyde özgün araştırmalar yapan,
uyguladığı sürekli gelişen eğitim sistemi ile üstün nitelikli mimarlar, şehir ve bölge plancıları ve
endüstri tasarımcıları yetiştiren, sosyal sorumluluk bilincini kazandıran, araştırmacı olmayı, çağdaş
bilgi düzeyine sahip olmayı ve nitelikli çalışmalar yapmayı hedefleyen seçkin bir fakülte olmaktır. Bu
misyonla; mesleğinde çağdaş bilgi ve beceriler ile donanmış, eleştirel bakış açısına sahip, takım
çalışmasına uyumlu, kendini yenileyen ve çevresine önderlik edebilecek mimarlar, şehir ve bölge
plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmeyi, çevre ve kültür bilinci ile bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeyde gereksinimler için ürettiği bilgiyi uygulayan ve yayan bir kurum olmayı görev
edinmiştir.
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Vizyon:
Akademik öz görevi
 Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, evrensel değerler ışığında, Atatürk İlke ve Devrimleri ile
etik değerler bağlamında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği
için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, ürettiği bilimsel, teknik ve sanatsal eser ve hizmetleri
toplum yararına sunmaktır.

Yapısal öz görevi
Verimliliği esas alarak, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan, araştırma-eğitim-uygulama
bütünselliğini vurgulayan bir eğitim ortamı oluşturmak,
 Araştırmacıyı bilimsel çalışmaları doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformda
desteklemek,
 Mimarlık, şehir ve bölge planlama ve endüstri ürünleri tasarımı mesleklerindeki değişim ve
gelişimlere uyum sağlamaktır.
Eğitimsel öz görevi
 Mimarlık Fakülteleri arasında dünya sıralamasında ön sıralarda yer alarak, araştırma ağırlıklı,
yenilikçi, yaratıcı ve disiplinler arası eğitim programları ile öne çıkmak,
 Uluslararası eş değerlendirme ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma ile lisans
ve lisansüstü düzeyinde eğitimi ile öncü bir fakülte olmaktır.
 Eğitimde, sosyal-kültürel etkinliklerde öğrenci merkezli olmak,
 Donanımlı akademik kadrosu ve alt yapısı ile ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ağında
Üniversiteyi temsil edecek, bilim ve bilgi üretmede yarışmacı, etkin üyeler yetiştirmek,
 Nitelikli akademik etkinlikleri ile kongre, sempozyum, seminer, panellerle ve değişim
programlarıyla yurt içi-yurt dışı etkinliklere katılmak ve ev sahipliği yapmaktır.
 Uluslararası işbirlikleri ile hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin çok uluslu/çok
kültürlü eğitim ortamlarıyla tanıştırmak, çağdaş bilgiye ulaşmalarını, uluslararası ilişkilerini ve
deneyimlerini arttırmalarını sağlamak.

İdarenin Amaç ve Hedefleri:
S
T
R
A
T
E
J
İ
K

EĞİTİM ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK
Hedef 1.1. Uluslararası eşdeğerlik ölçütlerini karşılayan yüksek nitelikli eğitim vermek ve
eğitim/öğretim ağında etkin bir öğe olmak
F1.1.1. Akreditasyon ve kalite denetim işlemlerini başlatmak
F1.1.2. Öğrenci ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde deneyimlerini ve
hareketliliklerini artıracak imkanlar yaratmak (yurtiçi/yurtdışı staj ve yaz okulu olanakları,
Erasmus ve benzeri çalışma/ortaklık yöntemleri ve özel ilişkilerin değerlendirilmesi,
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güncellenmesi, bürokratik ve değerlendirme işlemlerinin hızlandırılması)
A
M
A
Ç
1

Hedef 1.2. Bölümlere gelen öğrenci niteliklerini iyileştirmek
F1.2.1. Fakülteyi tercih edecek öğrenci grubunu gelecekteki meslek koşulları ve
yükseköğretimin kalitesi konularında bilinçlendiren çalışmalar yapmak.
F1.2.2. Alınan öğrencilerin başarısının yükseltilmesi ve yüzdelik dilimin yukarıya çekilmesi.
F1.2.3. Bölge dışı öğrencilerin bölümleri tercihi konusunda teşvik ve çalışmalarda
bulunulması
Hedef 1.3. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre, sorun çözme, ekip çalışması yapabilme, proje
hazırlama becerilerini kazandırmak, özgüvenlerinin gelişmesine katkı, güncel ve çağdaş
gelişmelere uyum sağlamak, takım ruhu yaratmak
F1.3.1. Farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı, farklı bakış açılarının bir araya geldiği disiplinler
arası yaklaşımlara öncelik verilmesi,
F1.3.2. Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının sanayi işbirliği ile deneyim, bilgi
ve becerilerinin artacağı olanaklar yaratmak,
F1.3.3. Seçmeli derslerle farklı ilgi alanlarında eğitime olanak sağlanması.
F1.3.4. Eğitimde çift dal, yan dal uygulamasının yaygınlaşması
Hedef 1.4. Araştırma-eğitim-uygulama bütünselliğini sağlamak
F1.4.1. Eğitim kapsamında sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi,
F1.4.2. Bölge ve bölge illeri merkezi, yerel yönetimleri ile bilgi ve deneyim alışverişlerini
gerçekleştirecek yol ve yöntemlerin oluşturulması, sorun alanları ve önceliklerinin
ortaklaşa belirlenmesi, veri bankasının oluşturulması,
F1.4.3. Meslek alanları ile ilgili sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ve sürekli
kılınması,
F1.4.4. Meslek alanları ile ilgili sivil toplum örgütleri ile ortak sorunlar belirleyerek
çözümler konusunda çalışmaların kurgulanması,
F1.4.5 Üniversite ve endüstri işbirliği kapsamında projeler geliştirmek, proje geliştirme ve
uygulama alanlarında deneyimli ve profesyonel ekiplerle çalışmak.

S
T
R
A
T
E
J
İ
K
A
M
A
Ç
2

AKADEMİK KADRONUN NİTELİĞİNİ ARTIRMAK
Hedef 2.1. Akademik kadronun bilimsel alanda kendisini geliştirebileceği ortamı
yaratmak
F2.1.1. Akademik kadronun nitelik ve niceliğinin artırılması konusunda çalışmalar yapılması
F2.1.2. Akademik kadronun, yükseltilme koşullarını sağlama konusunda çalışmalarının
teşvik edilmesi
F2.1.3. Akademik çalışmaları maddi ve manevi olarak teşvik etmek. Maddi destek, fon ve
uygun çalışma ortamı sağlanması konusunda öncelikli çalışmalar yapmak.
F2.1.4. Öğretim elemanlarının en az bir yabancı dili mesleki anlamda geliştirebilmeleri
konusunda çalışmalarını teşvik etmek,
F2.1.5. Deneyim, bilgi ve görgü alışverişinin artırılabilmesi için yurt içinde ve yurtdışında,
diğer üniversiteler ile etkileşimin sağlanması, ortak çalışma ortamlarının ve işbirliklerinin
oluşturulması,
F2.1.6. Öğretim elemanlarının mesleki hareketliliğinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi.
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Hedef 2.2. Fakülte ve bölümlerin tanınırlığını arttırmak
F2.2.1. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan araştırma projeni ve çalışmalarını
desteklemek, özendirmek,
F2.2.2. Ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim olanaklarının arttırılması, imaj güçlendirecek
çalışmalar yapılması ve fakültenin tanınırlığının arttırılması, F2.2.3.Yurt içi ve yurtdışından
öğretim üye ve/veya meslek insanlarının fakültenin akademik kadrosuyla ortak çalışmalar
yapmalarını kolaylaştırmak, ders, seminer ve/veya konferans gibi akademik faaliyetler
yürütmelerini sağlamak,
F2.2.4. Mezunlar ve ilgili meslek kuruluşları ile ortak çalışma ve organizasyonların
düzenlenip geliştirilmesi,
F2.2.5. Fakülte ve bölümleri topluma tanıtacak sosyal ve bilimsel etkinliklere destek
sağlanması,
Hedef 2. 3. Öğretim elemanlarını ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve mesleki
pratik kazanmaları konusunda desteklemek
F2.3.1. Öğretim elemanlarının yarışmalar, fuarlar, sergiler ve mesleki uygulama çalışmaları
konusunda teşvik edilmesi,
F2.3.2. Mesleki uygulama çalışmalarının arttırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılması
konusunda yöntemlerin geliştirilmesi,
Hedef 2.4. Fiziksel yapı ve teknik olanakları geliştirmek
F2.4.1. Fiziksel çevre koşullarının ve konfor niteliğinin arttırılması,
F2.4.2. Fakültede teknolojik donanımın nitelik ve niceliğinin arttırılması,
F2.4.3. Kullanılacak araç ve teçhizatın güncellenmesi ve bakımı konusunda önlemlerin
alınması.

YÖNETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK
S
T
R
A
T
E
J
İ
K
A
M
A
Ç
3

Hedef 3.1. Her düzeyde (öğrenci, öğretim elemanı, çalışanlar ile birlikte) yönetimsel
katılımın arttırılması
F3.1.1. Alt ve üst yönetim birimleri ile hızlı iletişim ve bilgi akışı işlerliğinin sağlamak,
F3.1.2. Her birey ve paydaşın katılarak yönetime ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşabileceği
toplantı, seminer, çalıştay gibi ortamların oluşmasına olanak sağlanmak,
F3.1.3. Fakülteye ait sorunların çözülmesine yönelik farklı niteliklerdeki paydaşlarla
oluşturulacak komisyon, organizasyon, çalıştay gibi farklı çalışma gruplarının oluşumuna
önderlik etmek ve destek sağlamak.
Hedef 3. 2. Fiziksel ortam konfor koşullarının geliştirilmesi ve denetiminin sağlanması
F3.2.1. Fakülte elemanlarının çalışmalarını yürütebilecekleri ideal konfor koşullarına sahip
alanların oluşturularak, denetimlerinin sağlanması,
F3.2.2. Fakülte elemanlarının çalışma saatleri dışındaki zamanlarını değerlendirebilecekleri
sosyal alanların oluşturulmasına destek sağlanması,
F3.2.3. Fiziksel alanların her türlü bakım, onarım ve tamirat işlerinin yapılması, takibi ve
denetimi ile sürekliliğinin sağlanması.
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Hedef 3.3. Her düzeyde mezun meslek çalışanları ve okul ilişkisinin sağlanması ve
sürdürülmesi için olanaklar sağlanması
F3.3.1. Alt ve üst yönetim birimleri ile hızlı iletişim ve bilgi akış işlerliğinin sağlanması,
F3.3.2. Meslek kuruluş ve odaları ile her düzeyde ilişkinin güçlü kılınması.
F3.3.3. Kariyer geliştirme fuarlar düzenleyerek örnek mezunları öğrencilerle tanıştırmak ve
iletişimini sağlamak.

1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimler:
Akademik birim bünyesinde bulunan programlara ilişkin detaylı bilgiler (çift anadal, yandal, ortak
dereceler, programın türü ve eğitim dili vb.) Tablo 1 A, B, C’de verilmektedir.
Tablo 1 A. Mimarlık Bölümü Akademik Birim Program Listesi
Program
Adı

Program
Türü
(Normal
Öğretim,

Program
Seviyesi
(Lisans,
Önlisans
vb.)

Program
Dili

Ortak
Derece

(Türkçe,
İngilizce
vb.)

(Evet
[Lütfen
(Evetaçıklayınız]- Hayır)
Hayır)

Lisans

%
70
Türkçe
%30
İngilizce

Hayır

II.Öğretim,
Uzaktan
Eğitim)
Mimarlık

Normal

Çift
Anadal/
Yandal

Alanı
(Doçentlik
alanlarına
göre
listeleyiniz.)

Disiplinler
arası

Yandal

Mimarlık
Temel alanı
Mimari
Tasarım
Yapı
Teknolojisi
Mimarlık
Tarihi
Koruma
yenileme
restorasyon
Mimari
tasarımda
bilgi
teknolojileri

Hayır

(EvetHayır)

Tablo 1 B. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Akademik Birim Program Listesi
Program
Adı

Şehir ve
Bölge
Planlama

Program Türü
(Normal
Öğretim, II.
Öğretime,
Uzaktan
Eğitim)
Normal
Öğretim

Program
Seviyesi
(Lisans,
Önlisans
vb.)

Lisans

Program
Dili

%30
İngilizce

Ortak
Derece

Çift Anadal/
Yandal

-

Alanı
(Doçentlik
alanlarına
göre
listeleyiniz.)
Şehir ve
Bölge
Planlama
(802)
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Şehir ve
Bölge
Planlama

Normal
Öğretim

Yüksek
Lisans

Türkçe

-

Şehir ve
Bölge
Planlama

Normal
Öğretim

Yüksek
Lisans

İngilizce

-

Şehir ve
Bölge
Planlama

Normal
Öğretim

Doktora

Türkçe

-

Şehir ve
Bölge
Planlama

Normal
Öğretim

Doktora

İngilizce

-

Şehir ve
Bölge
Planlama
(802)
Şehir ve
Bölge
Planlama
(802)
Şehir ve
Bölge
Planlama
(802)
Şehir ve
Bölge
Planlama
(802)

Tablo 1 C. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Akademik Birim Program Listesi
Program
Adı

Program
Türü
(Normal
Öğretim,

Program
Seviyesi
(Lisans,
Önlisans
vb.)

Program Ortak
Dili
Derece
(Türkçe,
İngilizce
vb.)

(Evet
[Lütfen
(Evetaçıklayınız]- Hayır)
Hayır)

%30
İngilizce

II.Öğretim,
Uzaktan
Eğitim)

Çift
Anadal/
Yandal

Alanı
(Doçentlik
alanlarına
göre
listeleyiniz.)

Disiplinler
arası

Yok

Yok

Endüstri
Hayır
Ürünleri
Tasarımı(803)

(EvetHayır)

Endüstri
Ürünleri
Tasarımı

Normal
Öğretim

Lisans

Endüstri
Ürünleri
Tasarımı
A.B.D.

Normal
Öğretim

Lisansüstü

Yok

Yok

Endüstri
Hayır
Ürünleri
Tasarımı(803)

Endüstri
Ürünleri
Tasarımı
A.B.D.

Normal
Öğretim

Doktora

Yok

Yok

Endüstri
Hayır
Ürünleri
Tasarımı(803)
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1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri
Birimin Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren birimleri (araştırma
merkezleri, proje koordinasyon birimi, teknoloji transfer ofisi, fikri mülkiyet kurulu, teknoparklar, ön
kuluçka ve kuluçka birimleri vb.) yoktur, bu tür faaliyetler Rektörlük kanalıyla yürütülmektedir.
Mimarlık Bölümü:
Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren programa ait birim
bulunmamaktadır.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
1.Dijital Tasarım Laboratuvarı:
Öğrencileri eğitim hayatları boyunca farklı tasarım ve üretim teknolojileri ile tanıştırmayı ve bu
teknolojilerin eğitim süreçlerinde etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamayı amaçlayan Gazi Dlab,
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Altyapı Projesi kapsamında 2016 yılında kurulmuş, 2016-2017
Güz Döneminde hizmet vermeye başlamıştır. Dlab, öğrencilere dijital çizim, 3 boyutlu tarama, 3
boyutlu baskı ve arttırılmış gerçeklik gibi farklı teknolojilere erişim olanağı sağlamakta bunun yanında
bölümümüz lisans ve lisansüstü öğrencilerine serbest çalışma alanı olarak da hizmet vermektedir.
Dlab, Gazi Üniversitesi Maltepe kampüsünde yer almaktadır. Laboratuvar; dersler ve toplantılar için
toplantı alanı, 3 boyutlu yazıcıların bulunduğu baskı alanı ve öğrencilerin bilgisayarlar ve tabletlerle
bireysel olarak çalışabileceği çalışma alanı olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Ayrıca,
laboratuvarın giriş bölümünde öğrenciler tarafından tasarlanan ve baskısı alınan ürünlerin sergilendiği
ürün kütüphanesi yer almaktadır.
Dlab bünyesinde; hızlı prototipleme için FDM teknolojili 2 adet Zortrax M200 ve 1 adet Makerbot
Replicator Plus, Polyjet teknolojili 1 adet Stratasys Objet24 ve SLA teknolojili 1 adet 3D Systems
Projet 1200 olmak üzere 3 farklı teknolojide 5 adet 3 boyutlu yazıcı, 3 adet Epson Moverio BT200
arttırılmış gerçeklik gözlüğü, dijital çizim için 3 adet Wacom Cintiq ve 5 adet Wacom Intuos grafik
tablet ve tersine mühendislik uygulamaları için 1 adet Next Engine üç boyutlu tarayıcı bulunmaktadır.
Dlab, öncelikle Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans ve
lisansüstü öğrencilerine olmakla birlikte fakültemizin ve üniversitemizin diğer bölümlerine de hizmet
etmektedir. Dlab ’ın kuruluşundan bugüne kadar Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans ve
lisansüstü öğrencilerine ürün tasarımı dersleri, mezuniyet projeleri, tasarım yarışmaları ve akademik
çalışmalar kapsamında, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine lisans ve lisansüstü dersler ile
bitirme projeleri kapsamında hizmet verilmiştir.
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1.6 Birimin Organizasyonel Şeması

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Kalite Güvencesi Sistemi başlığı altında, Mimarlık Fakültesi’nin bölümlerinin, stratejik yönetim
sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere
stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine ve süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin yöntemi
açıklanacaktır:
Birimimizde yer alan programlarda; (Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümleri)


Kalite güvencesi süreci, lisans ve lisansüstü düzeydeki programlardaki müfredatın
belirlenmesiyle başlamaktadır. Müfredatın belirlenmesi aşamasında iç ve dış paydaşlardan
gelen öneriler, öğretim elemanlarının bilgi, deneyim, önerileri ve uzmanlık alanlarıyla birlikte
değerlendirilerek oluşturulmaktadır. Oluşturulan müfredat kapsamında verilen eğitim,
öncelikle üniversite tarafından fakültede sağlanan alt yapı olanaklarıyla gerçekleştirilmeye
çalışılmaktadır (Proje derslerinin gerçekleştirildiği stüdyolar, derslikler, bilgisayar laboratuvarı
vb.)
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Program eğitimde minimum standartlara uyum için içselleştirilen kurumsal duruş, öncelik ve
tercihleri kalite yaklaşımının sağlanmasında kullanmaktadır. Programın misyon ve vizyonu ile
uyumlu hedef ve stratejileri ilgili Komisyonlar tarafından belirlenmiş ve takip edilmektedir.
Programda araştırma üniversitesi niteliği ile uyumlu olarak ar-ge nitelikli proje, yayın ve çeşitli
etkinlikler yapılmaktadır.



Programlarda yer alan kavramsal bilgi teorik ve uygulamalı derslerle öğrencilere aktarıldıktan
sonra, öğrencilerin analiz kabiliyetleri jüriler veya sınavlar yolu ile önceden öğrencilere bilgisi
verilmiş olan değerlendirme yöntemleriyle uygulanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre
ilerleyen dönemlerde müfredat ve programın nasıl geliştirilebileceğine dair yöntemler
öğretim elemanları ve diğer paydaşların katılımıyla oluşan görüşmelerle belirlenmektedir.



Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim performansını ölçme süreci, dönem sonlarında
öğrencilerin, bilgi sistemi aracılığıyla doldurdukları formlar yoluyla test edilmektedir.
Öğrencileri ölçme süreci ise çeşitli sınav sistemleriyle (jüriler/eskiz sınavları vs. dahil)
gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin sınav ve jüriler sonucunda gösterdikleri performanslarına
göre, bazen paydaşların katılımıyla gerekirse programda düzenlemelere gidilmektedir.



İç ve dış paydaşlarla yapılan toplantı ve anketlerle düzenli geri dönüşler sağlayarak misyon
vizyon ve hedeflere ulaşma süreçlerini işletmektedir.



Tüm mezunlarımızın ve öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası mimarlık platformunda
kazandığı dereceler, ödüller ve Anabilim dallarımızda yürütülen yüksek lisans ve doktora tez
çalışmaları birimimizin misyon ve hedeflerine ulaşıldığının kanıtıdır.



“Birim geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?” sorusu kapsamında birimde
ne tür iyileştirmeler yapıldığı, kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu,
laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO50001 vb.) çalışmaları, ödül süreçleri (EFQM, …) kapsamında birimde geçmişte
gerçekleştirilen ve halen yürütülen çalışmalar bulunmamaktadır. Altyapıda, donanım
eksikliklerin giderilmesi ve öğretim kadrosunun geliştirilmesi ile bölümlerimiz geleceğe
yönelik süreçleri iyileştirmeyi planlamaktadır



Tüm bölümlerimizde 2018 yılı içerisinde “dış paydaş” komisyonları kurulmuştur.



Programlarımızda 2015 yılından bu yana Kalite Politikasını belirleyen Komisyonlar ve çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır. Kalite Politikası ve Raporu tüm iç paydaşlarla paylaşılmakta ancak
dış paydaşların tümü ile henüz paylaşılmamaktadır. Programlarda Kalite Politikasının
benimsenmesi için her yıl öğretim elemanlarının akademik performansları ölçülmektedir.
2015 yılında oluşturulmuş ve her yıl yenilenen Kalite Politikası Programların güncel
standartlarını yansıtmaktadır. Birimin Kalite Politikası belirlenirken Stratejik Plan uygulamaları
göz önüne alınmıştır. Programın Stratejik Planında yer alan bütçe izleme, iç kontrol iç
denetim gibi uygulamaları Kalite Politikası sürecinde değerlendirilmiştir. Programların
stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri tanımlıdır ve
göstergeler izlemektedir. Programlarda görev yapan öğretim elemanlarının akademik
formasyonu ve çalışma alanlarının çeşitliliği de kalite politikası belirlenirken
değerlendirilmiştir. Bu nedenle kalite güvence sistemi sürekli iyileştirmeye ve gelişmeye
yönelik yeni stratejilerle güncellenmektedir.

21
Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu – İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

2.1 Kalite Politikası
Birimizde Kalite Politikasını belirlemede her programda görevli olan akademisyenlerden
oluşan Kalite Koordinatörlüğü görev almaktadır.


Bölümlerimizin, misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini; kuruluşundan itibaren, tüm
paydaşlarıyla ve özellikle öğretim elemanlarıyla belirlemiştir. Bunlarda gerçekleştirilecek
düzeltme ve değişikliklerde yine bu paydaşlar söz sahibidir. Ek olarak, Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Kalite Komisyonu’nca Birim Faaliyet Raporları doğrultusunda izlenmekte
ve iyileştirmeye yönelik yeni stratejiler belirlenmektedir.



Programlarda, performans ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi süreci Bölüm
Başkanlıklarının öncülüğünde, bütün öğretim elemanlarının ve öğrenciler adına öğrenci
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Kalite Komisyonunca Birim Faaliyet
Raporları doğrultusunda akademik ve idari çalışanlardan bilgiler edinilmekte ve alınan geri
bildirimler doğrultusunda yeni stratejiler belirlenmektedir.



Araştırma alanlarını ve stratejisini öğretim üye ve elemanlarımızın yaptığı yayınlar, araştırma
projeleri, mimari projeler, iç ve dış paydaşlarla yapılan eğitim öğretim ve danışmanlık
hizmetleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan stratejimiz araştırma-eğitim-uygulama
bütünselliğini sağlamaktır. Ayrıca farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı, farklı bakış açılarının bir
araya getirildiği disiplinler arası yaklaşımlara öncelik verilmesi, toplumsal yararı gözetecek
biçimde; Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi,
sürekli kılınması hedeflenmiştir.



Bu bağlamda araştırma stratejisi ve hedefleri; araştırma girdileri, araştırma ortamı,
araştırmayı destekleyen idari ve mali yönetişim süreçleri, araştırma çıktıları ve araştırma ile
yaratılan fark/etki başlıkları altında her yıl düzenli olarak raporlanmaktadır. Raporlar her yıl
düzenli olarak Rektörlük tarafından ilan edilmektedir. Kalitenin sürekliliği için dış paydaşlarla
etkileşim ön plandadır. Ve kurulan dış paydaş komisyonu ile yaratılan etki tartışılmaktadır.



Akademik ve idari personelle öğrencilerin kalite güvencesi sistemine dahil edilmeleri kolay
olmaktadır. Ancak bu grup dışında yer alan dış paydaşların, kalite güvence sistemine
entegrasyonunun sağlanmasında güçlükler çekilmektedir (iletişim güçlüğü, farklı şehir veya
ülkelerde bulunma vb. nedenlerle).



Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim performansını ölçme süreci, dönem sonlarında
öğrencilerin, bilgi sistemi aracılığıyla doldurdukları formlar yoluyla test edilmektedir.
Öğrencileri ölçme süreci ise çeşitli sınav sistemleriyle (jüriler dahil) gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerin sınav ve jüriler sonucunda gösterdikleri performanslarına göre, paydaşların
katılımıyla gerekirse programda düzenlemelere gidilmektedir.



Tüm bölümlerimizde gelecek dönemlerde; uluslararası ve ulusal düzeyde kongreler
düzenlenmesi, bilimsel yayınların hazırlanması ve öğrencilere yönelik çalıştaylar yapılması ve
bölüm altyapısının iyileştirilmesine yönelik projeler planlanmaktadır.
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Tüm bölümlerimizde düzenli olarak iletişim içinde olan öğretim kadrosu sayesinde mevcut
kalite hedefleri revize edilmekte ve istişare ile akademik faaliyetler yürütülmektedir. Hedefler
her akademik yıl yeniden değerlendirilmektedir.



İç paydaşlarla sürekli iletişim ve izleme Koordinatörlüğümüzün temel yaklaşımıdır. Dış
paydaşlarla daha ziyade öğretim elemanlarının hinterlandı çerçevesinde iletişim
kurulmaktadır.



Birim anahtar performans göstergesi olarak yayın, ödül, patent bilgilerini belirlemiştir. Bu
göstergeleri yılsonunda akademik personelden toplamaktadır.



Birim kalite politikasında amaca uygunluk benimsenmiştir. Uzun vadede uluslararası
tanınırlığın artması için; öğrenci ve öğretim elemanı mobilitesinin artması, nitelikli yayınların
ve araştırma projelerinin çoğalması, iç ve dış paydaşlarla yeterince görüşme olanağı
sağlanarak öz değerlendirmenin yapılması programlanmıştır. Ancak fakültemizdeki mekânsal
kısıtlar, proje stüdyolarının yetersizliği, maket atölyelerinin ve ileri teknoloji eğitim
malzemeleriyle donatılmış dersliklerin, laboratuvarların bulunmaması hedefleri
yavaşlatmaktadır.
Programa Ait Belgeler
 Gazi Üniversitesi 2014-2018 stratejik planı, kalite ve iç değerlendirme raporları.
 Bölümlerimizde çalışmalarını sürdüren öğretim üye ve elemanlarının yayınları,
araştırma faaliyetleri, yürüttüğü projeler, uygulamalar, iç ve dış paydaşlarla yapılan
eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetleri birimimizin ulusal ve uluslararası akademik
faaliyetlerinin göstergesidir.
 Akademik faaliyetler, ulusal ve uluslararası yayınlar, Avrupa Birliği Projeleri
üniversitemizin
uluslararasılaştırma
hedeflerinin
belirlediği
çerçevede
yürütülmektedir.
 Uluslararasılaştırma hedeflerimiz yalnızca akademik kadronun değil öğrencilerimizin
de performanslarıyla ile ilgilidir. Her yıl öğrencilerimizi uluslararası etkinliklere davet
etmek, ERASMUS Staj olanakları sağlamak bu çalışmaların bazılarıdır.

Mimarlık Bölümü
Mimarlık bölümümüzün araştırma alanlarını ve stratejisini öğretim üye ve elemanlarımızın yaptığı
yayınlar, araştırma projeleri, mimari projeler, iç ve dış paydaşlarla yapılan eğitim öğretim ve
danışmanlık hizmetleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan stratejimiz araştırma-eğitim-uygulama
bütünselliğini sağlamaktır. Ayrıca farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı, farklı bakış açılarının bir araya
getirildiği disiplinler arası yaklaşımlara öncelik verilmesi, toplumsal yararı gözetecek biçimde; Yerel
yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi, sürekli kılınması
hedeflenmiştir.
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Bu bağlamda araştırma stratejisi ve hedefleri






Araştırma Girdileri
Araştırma Ortamı
Araştırmayı destekleyen idari ve mali yönetişim süreçleri
Araştırma çıktıları
Araştırma ile yaratılan fark/etki

başlıkları altında her yıl düzenli olarak raporlanmaktadır. Raporlar her yıl düzenli olarak Rektörlük
tarafından ilan edilmektedir. Kalitenin sürekliliği için dış paydaşlarla etkileşim ön plandadır. Ve
kurulan dış paydaş komisyonu ile yaratılan etki tartışılmaktadır.
Programa Ait Belgeler





Gazi Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü Kalite ve İç Değerlendirme Raporları (her yıl düzenlenmektedir)
Mimarlık bölümümüzün öğretim üye ve elemanlarımızın yaptığı yayınlar, araştırma projeleri,
mimari projeler, iç ve dış paydaşlarla yapılan eğitim öğretim ve danışmanlık hizmetleri.
Öğretim üye ve elemanlarımızın yaptığı uluslararası çalışmalar ve atıflar, uluslararasılaştırma
ile ilgili sistemimizi tanımlamaktadır.
Programı stratejik planına paydaş katılımının sağlandığını gösteren Dış Paydaş Komisyonu.

İyileştirme Kanıtları








Programın misyon ve vizyonundaki yıllar içerisindeki değişim
Stratejik planı gerçekleştirme düzeyi
Kalite politikasının ve kültürünün kurum içinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik
uygulamalar ve örnekler
Kurumsal hafıza, aidiyet ve kurum kültürünün korunmasına ilişkin uygulama örnekleri
Programın dış değerlendirme ve akreditasyon deneyimlerinin iyileştirme mekanizmalarına
katkısını gösteren uygulamalar
Kalite yönetiminin stratejik yönetime entegre edildiğini gösteren uygulamalar
Uluslararası protokoller ve elde edilen sonuçlar

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Birimin Kalite Politikasını belirlemede Kalite Koordinatörlüğü görev almıştır. Birimin Kalite
Koordinatörlüğü üyeleri Bölüm Kurulu Kararı ile Doç. Dr. Burcu ÖZÜDURU, Öğr. Gör. Dr. Aslı GÜREL
ÜÇER, Araş. Gör. K. Burcu YAVUZ olarak belirlenmiştir. Bu Koordinatörlük, Bölüm Başkanlığı’nın
öncülüğünde, diğer öğretim elemanları ile birlikte kalite politikasının belirlenmesinden ve kalite
güvencesi sistemi sürecinin işlemesinden sorumludur. Bu sürecin işleyişini, tüm bölüm elemanlarının
desteğiyle sağlamaktadır. Kalite politikası çerçevesinde:



Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2019 yılı içerisinde; atölyelerde üretilenlerden
seçilecek projelerin sergilenmesi, internet sayfasının yenilenmesi, öğrencilere yönelik
çalıştaylar yapılması ve bölüm altyapısının iyileştirilmesi gibi projeler planlanmaktadır.
2018-2019 Akademik yılında güncellenmiş olan müfredatın kalitesinin ve etkinliğinin
ölçülmesi için bir izleme ve değerlendirme programı oluşturulacaktır.
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Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini; kuruluşundan
itibaren, tüm paydaşlarıyla ve özellikle öğretim elemanlarıyla belirlemiştir. Bunlarda
gerçekleştirilecek düzeltme ve değişikliklerde yine bu paydaşlar söz sahibidir.
Programda, performans ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi süreci Bölüm
Başkanlığı’nın öncülüğünde, bütün öğretim elemanlarının ve öğrencilerden alınan geri
dönüşler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Akademik ve idari personel ile öğrencilerin kalite güvencesi sistemine dahil edilmektedir.
Ancak bu grup dışında yer alan dış paydaşların, kalite güvence sistemine
entegrasyonunun sağlanmasında güçlükler çekilmektedir (iletişim güçlüğü, farklı şehir
veya ülkelerde bulunma vb. nedenlerle).

Programın Strateji Planı’nda yer alan Bölümün Güçlü ve Zayıf yönleri ile Bölüm açısından belirlenmiş
Fırsat ve Tehditler aşağıdaki gibidir.
Bölümün Güçlü Yanları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Eleştirel ve kaliteli bir eğitim sistemi olması
Donanımlı bir eğitim kadrosuna sahip olması
Teorik derslerin çeşitli ve kapsamlı olması
Piyasada aktif olarak çalışan yarı zamanlı öğretim elemanlarının proje derslerine katılıyor
olması
Teknik geziler ile araştırmaya dayanan çalışmaların yapılması, bunun öğrencilere farklı bir
bakış açısını kazandırıyor olması
Uygulamaya yönelik eğitim yapılması
30 yıllık bir bölüm olarak kimliğini sektörde avantaj haline dönüştürmüş olması
Fakültenin kent merkezine yakın olması ve ulaşımının kolay olması
Fakültenin fiziksel şartlarının iyileştirilmiş olması
Farklı ve interdisipliner alanlarda güncel bilgilerin öğretilmesi

Bölümün Zayıf Yanları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Saha araştırmaları için yapılan teknik gezilerin maliyetinin yüksek olması
Bölüm internet sitesinin güncellenmesinde sorunlar yaşanması
Öğretim elemanları ve öğrenci arasındaki iletişimin internet üzerinden yaygın olarak
sağlanmıyor olması
Tuvaletler başta olmak üzere kullanılan mekanların günlük temizliğinin yetersiz olması
Mesleki dil eğitimi açısından İngilizce eğitimin yetersiz olması; Hazırlık okuyan öğrencilerin
dahi İngilizce kullanımından çekinmesi
Ulusal ve uluslararası üniversitelerdeki şehircilik bölümleri ve öğrencileriyle iletişimi artıracak
faaliyetlerin yetersiz olması
Uzmanlaşmayı sağlayacak seçmeli derslerin sayısının az olması
Öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin yetersiz olması
Kırtasiye hizmetlerinin yetersiz ve pahalı olması
Kütüphanenin yetersiz olması
Proje atölyelerinde bilgisayar, dolap, ışıklı masa gibi teknik ve fiziksel donatı eksikliklerinin
olması
Ortak mekanlarda aydınlatma elemanlarının yetersiz olması
Proje ve uygulama çalışmalarındaki zaman yetersizliği
Yüksek lisans tez öğrencilerinin dağılımında öğretim elemanları açısından dengesiz bir
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

dağılımın yapılıyor olması
Bölümün tanıtımında etkin bir çalışmanın yapılamıyor olması
Bölüme, kapasitesinden yüksek sayıda öğrenci alınması
Akademik kadro sorunlarının olması
Mezunlar ile bölüm ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlanmıyor olması
Uzmanlaşmış yüksek lisans eğitim programlarının (ör. Kentsel Tasarım, Bölge Planlama vb.)
olmaması
Akademik personele ve mezunlara yönelik sosyal faaliyetlerin yetersiz olması
Örnek olabilecek ülke dışındaki şehirlerin incelenmesi için teknik gezilerin organize
edilmemesi
Kurumlarda yapılan planlama çalışmalarının öğrencilere aktarılmaması
Atölye derslerinin iş yükünün öğrencinin diğer sosyal faaliyetlerini kısıtlaması
Bilgisayar eğitiminin (CAD, CBS, vb.) yetersiz olması
Bölümün diğer Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri içinde öne çıkabilecek, ayrıcalıklı ve
kapsamlı bir vizyonu olan bir eğitim süreci planlayamaması
Atölye şubelerinin farklı eğitim vermesi, mezun öğrencinin kalitesinin atölye şubelerine göre
değişiyor olması
Esnek olmayan, imar planı yaklaşımının eğitimde benimsetilmesi
Akademik personel için gerekli teknik altyapının eksikliği

Bölüm İçin Fırsatlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Genç öğretim üye ve elemanı profiline sahip olması
Güncel konularda bilimsel çalışmalar yapılması
Öğrenciye birebir yüz yüze eğitim veriliyor olması
Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin
geliştirilmiş olması (AB, Tübitak, BAP vb. projeler)
Mezunlarının iyi pozisyonlarda iş bulabilmesi
Eğitime katkısı olabilecek düzenli yayın faaliyetlerinin bulunması
Öğrenci asistan uygulamasının olması
Başkentte, merkezi planlama kurumlarının bulunduğu bir kentte olması
Yurtdışı bağlantıların artırılması ve dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi
Planlama disiplininin kamuoyunda önem kazanması

Bölüm İçin Tehditler
1

2
3
4
5
6
7
8

Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin maliyetinin (teknik araştırma, saha çalışmaları,
proje çıktıları vb. harcama kalemleri açısından) giderek öğrenci tarafından
karşılanamayacak boyutlara ulaşmış olması
Ulusal ve uluslararası akademik faaliyetlerin finansmanı açısından destek miktarının
yetersiz olması
Fakülte binasının ve derslik sayısının eğitim için yetersiz olması
Ulusal ve uluslararası toplantılara ve etkinliklere katılım için öğrencileri teşvik edici
finansmanın olmaması
Atölye ile derslik sayılarının ve büyüklüklerinin yetersiz olması
Bölüme alınan öğrenci sayısının fazla olması
Gazili olmanın ayrıcalıklı hale getirilmemesi
Kampüs olmaması, açık alanların yetersizliği
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Planlama disiplinine yönelik kütüphanede yeterli kaynak olmaması
İdari personel eksikliği
Yardımcı eleman (araştırma görevlisi) eksikliği
Spor ve sosyal aktivite alanlarının yetersizliği
Harita ve dokümantasyon ile arşivin olmaması
Bölüm giriş puanının düşmesi
İngilizce eğitimin yeterince sürece dahil edilmemesi
Medyada planlama konusundaki olumsuz yaklaşımlara Bölüm tarafından kamuoyu yaratmak
üzere çözüm üretilememesi
Medyada planlamaya olan olumsuz yaklaşıma çözüm üretilememesi
Fakülte Bölümleri arasında ortak eğitim-öğretim faaliyetleri ile çalışma gruplarının
olmaması

Programın geçerli olan hedefleri aşağıda sıralanmaktadır.
1-Gündemdeki ülkesel, bölgesel ve kentsel ölçeklerdeki problemleri iyi tanımlayabilen, bu
problemleri doğuran etkenleri her kademede ve ölçekte yerleşme düzeyinde çözümleyebilen; bilimsel
ve teknik gerçekleri içeren bilgiyi kullanarak doğru yaklaşım ve formüllerle politikalar ve projeler
geliştirebilen,
2- Ülke sorunları ve olanaklarının farkında olarak esnek çözümler üretebilen, alternatif sunabilen ve
bu alternatifleri değerlendirebilen,
3-Mekansal planlamada karar alma ve yönetim süreçlerine hakim, veri tabanı oluşturma, bu veri
tabanını çözümleyici (analitik) bakışla değerlendirme yetisine sahip,
4-Geleceğin kentlerini ve kentsel sistemlerini çok boyutlu bir şekilde tanımlayabilen, sosyo-ekonomik
ve mekansal eğilimlerini saptayabilen,
5-Geniş bakış açısına sahip, gözlem yeteneği olan, araştırıcı niteliklere sahip,
6- Bir sistem olarak kenti ve bu sistemin bileşenlerini kavrama, analiz etme ve planlama amacına
yönelik bu sistemi yorumlama becerisi olan,
7-Yerleşmelerin değişiminde etkin olabilecek sosyal, ekonomik, mekansal, teknik, ekolojik, estetik,
kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirebilen; kentleri ekonomik olanaklarına, toplumun
ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlayan,
8-Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini inceleyebilen,
9-Karar alma süreçlerindeki merkezi ve yerel otoritelerin mevzuatları ve programları konusunda bilgi
sahibi olan,
10-Farklı disiplinlerle ekip çalışması yapabilen, uzlaşıcı / uzlaştırıcı ve gereğinde yönlendirici olabilen,
11-Teknolojik gelişmeleri ve ekolojik olguları planlama sürecindeki önemlerine göre analiz edebilen,
12-Toplumun yaşam kalitesini arttırmak için kısa ve uzun erimli planlarla geleceği biçimlendiren,
13-Yaşanabilir çevreler için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları göz önüne alan; doğayı, kültürel ve
tarihi mirası gelecek nesiller için korumayı sağlayan plan ve politikaları ortaya koyabilen,
14-Yaşanabilir ve sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek mekanlar tasarlayan,
15-Meslek ahlakı, toplum ve kamu yararının temel ilkelerini benimsemiş, plancılar yetiştirmektir.
Yukarıda sıralanan eğitim programına ait hedeflerinin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki stratejiler
izlenecektir:
1-Planlama eyleminin ilke, politika, süreç ve deneyimlerini ele alan, kentsel ve bölgesel sistemlerin
işleyişinin kavranmasında sosyal, ekonomik ve mekansal analizleri yapabilme yeteneğini geliştiren ve
yaratıcı düşüncenin desteklendiği içerikte kuramsal ve uygulamalı ders programlarını oluşturmak,
2-Farklı ilgi alanlarında uzmanlaşmaya olanak tanıyan esneklik ve zenginlikte ders programlarını
hazırlamak,
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3-Gelişebilen esnek ders programlarını hazırlamak,
4-Çok sayıda seçmeli derslerle eğitimi desteklemek,
5-Yeni bilgi ve gereksinimler doğrultusunda ders içeriklerini revize etmek,
6-Kent planlama eğitiminin laboratuvarı olan alan çalışmaları için Fakülte’nin maddi desteğini almak,
7-Alan araştırmalarının görsel ve yazılı sunumunda, modern bilişim araç-gereç ve teknolojilerini
kullanabilecek öğretim ortamı sunmak,
8-Öğretim ve öğretime yönelik mekanların oluşturulması ve geliştirilmesi
9-Yardımcı akademik kadro ihtiyacının giderilmesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü















Program stratejilerini, önceliklerini ve tercihlerini geniş katılımlı akademik kurullarda
belirleyerek misyon, vizyon tanımını yapmaktadır.
Programın misyon farklılaşmasından ziyade misyon geliştirmesi benimsenmiştir.
Kurumsal kaynakların paylaşımında birimler arası dengenin kurulmasında Rektörlüğümüz ve
Dekanlığımız dengeli davranmaktadır.
Program liderleri çalışanların hedef birliğini birebir görüşme ve düzenli toplantılar ile
sağlanmaktadır.
Programın kalite politikasının tüm süreçlerini kapsayacak şekilde tanımlamakta ve her yıl
sonunda oluşturduğu raporu dekanlığa iletmektedir.
Programın kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurma ve kurum içi ve dışında yayılımını
sağlama yöntemi toplantılarla ve yazılı iletişim kanallarıyla yapılmaktadır.
Bölüm sayfasında ilan etme ve elektronik posta yolu ile yapılmaktadır.
Programda kalite yönetimi ile istenen uygulamalar akademik personele aktarılarak
entegrasyon sağlanmaktadır.
Programın stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken tanımlı performans göstergeleri
ve bu göstergeleri izleme yöntemi kalite komisyonu tarafından akademik personelden
istenen bilgilerin raporlandırılması ile takip edilir.
Birim anahtar performans göstergesi olarak yayın, ödül, patent bilgilerini belirlemiştir. Bu
göstergeleri yıl sonu akademik personelden toplamaktadır.
Program uluslararasılaşma konusunda belirlediği stratejisini yurt dışındaki paydaşları ile ikili
anlaşmalar yolu ile uygulamaktadır.
Programın uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere belirlediği hedefleri ve performans
göstergeleri; yapılan uluslararası anlaşmaların sayısı ve sonuçları ile izlemektedir.
Program herhangi bir dış değerlendirmeden geçmemiştir.

2.2 Kalite Takımlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri
Programın Kalite Yönetim süreçleri her yıl Fakülte bünyesinde kurulmuş Kalite Komisyonu aracılığıyla
değerlendirilmektedir. Hazırlanan Kalite Raporu ile programın öğretim elemanlarından akademik
çalışmaları hakkında bilgi toplanmaktadır. Yapılan Bölüm Kurulları ve Akademik Kurullar ile
Yöneticiler, çalışanların program/birim/kurum amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef birliği
sağlanmaktadır. Yapılan Bölüm Kurulları ve Akademik Kurullar ile PUKÖ (Planlama, Uygulama, Kontrol
Etme ve Önlem Alma) döngüsü sağlanmaktadır
Mimarlık Bölümü:
Kurumun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Bölümümüzde kurulan
Kalite Takımları ve Kalite Koordinatörlüklerinin yetki, görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
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Kalite takımlarının birimde görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere kurmuş olduğu
kalite yönetim sistemi,
Kalite takımlarının yanı sıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma yapılanmalarının ve
dış paydaş katılımının kalite komisyonu ile ilişkilendirilmesi,
Programda kalite yönetimi çalışmalarında hem bölüm hem paydaş katılımının/temsiliyetinin
sağlanması,
Programda kalite takımı tarafından kalite kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması için
yürütülen çalışmalar,
Programdaki liderlerin birimin amaçları ve hedefleri doğrultusunda çalışanların hedef birliğini
sağlama yöntemi,
Eğitim-öğretim süreçlerinde Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al (PUKÖ) döngüsünün
tamamlanma düzeyi,
Bölümümüz araştırma stratejisi ve hedefleri;
o Araştırma Girdileri
o Araştırma Ortamı
o Araştırmayı destekleyen idari ve mali yönetişim süreçleri
o Araştırma çıktıları
o Araştırma ile yaratılan fark/etki
başlıkları altında ele alınmış ve bu başlıklar;
o
o
o

Araştırma-geliştirme süreçlerinde
Toplumsal katkı süreçlerinde
Yönetsel/idari süreçlerde

Alt başlıkları altında detaylandırılarak PUKÖ döngüsünün tamamlanma düzeyi bu belgeler
içinde tanımlanmıştır.
Programa Ait Belgeler
 Kalite Takımı Çalışma Usul ve Esasları ilgili fakülte tarafından belirlenmiştir.
 Kalite Takımının organizasyon yapısı ve üyeleri aşağıda belirtilmektedir:
DOÇ. DR. ARZU ÖZEN YAVUZ (KALİTE TAKIM SORUMLUSU)
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 03125823633, arzuozen@gazi.edu.tr
DOÇ. DR. ÖZLEM SAĞIROĞLU
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 03125823620,ozlemsagiroglu@gmail.com
ARŞ. GÖR. GÜLCE SÖZEN
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 03125823633, gulcesozen@gazi.edu.tr
 Kalite Takımının idari destek yapılanması; Mimarlık Bölüm Başkanlığınca sağlanmaktadır.
 Kalite Birimlerinin bilgi paylaşımı ortamları (web sayfası vb.) ve bu kapsamda kullanılan bilişim
sistemleriyle ilgili bilgiler (listesi, kullanım amaçları ve kapsamları) Mimarlık Bölüm
Başkanlığınca sağlanmaktadır.
 Kalite takımı çalışmalarına paydaş katılımını gösteren belgeler paydaş anketleri ile
sağlanmaktadır.
İyileştirme Kanıtları
Bölümümüz paydaş komisyonu Aralık 2018’de kurularak çalışmalarına başlamıştır.
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Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Programın Kalite Yönetim süreçleri her yıl Fakülte bünyesinde kurulmuş Kalite Komisyonu aracılığıyla
değerlendirilmektedir. Hazırlanan Kalite Raporu ile programın öğretim elemanlarından akademik
çalışmaları hakkında bilgi toplanmaktadır. Yapılan Bölüm Kurulları ve Akademik Kurullar ile
Yöneticiler, çalışanların program/birim/kurum amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef birliği
sağlanmaktadır. Yapılan Bölüm Kurulları ve Akademik Kurullar ile PUKÖ (Planlama, Uygulama, Kontrol
Etme ve Önlem Alma) döngüsü sağlanmaktadır. Programın öğretim elemanları araştırma-geliştirme
süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlanması konusunda yetkilidir. Programın öğretim elemanları eğitim,
öğretim ve araştırma konularında yetkindir. Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için ayrı bir çalışma
yapılmamaktadır. Dış paydaşların katılımı, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle sağlanmaktadır. Bu
etkinliklerle, programın işleyişini sağlayan akademik personel, öğrenci ve dış paydaşların (mezunlar,
çeşitli kamu kurum ve kuruluşları vb.) program kalite çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır. Kalite
kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması için ise düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bölüm kurulları
aracılığıyla, gerçekleştirilen çalışmalar akademik personelle paylaşılmaktadır.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü












Kalite koordinatörlüğünün birimde görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere kurmuş
olduğu kalite yönetim sistemi
Birim kalite yönetim sistemi için ilk olarak bölüm kalite komisyonu oluşturmuştur. Tüm kalite
çalışmaları bu komisyon tarafından yapılmaktadır.
Kalite koordinatörlüğünün yanı sıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma
yapılanmalarının ve dış paydaş katılımının kalite komisyonu ile ilişkilendirilmesi
Oluşturulan kalite komisyonu birime özgüdür. Kalite raporu hazırlama aşamasında iç ve dış
paydaşların görüşleri alınmaktadır.
Birimde kalite yönetimi çalışmalarında tüm birimlerin katılımının/temsiliyetinin sağlanması
Kalite komisyonu akademik dönem sonlarında tüm personelden bilgi alarak katılımı
sağlamaktadır.
Birimde kalite koordinatörlüğü tarafından kalite kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması
için yürütülen çalışmalar
Akademik kurullarda akademik personele gerekli bilgilendirme yapılarak kalite kültürünün
benimsenmesi sağlanmaktadır.
Birimdeki liderlerin birimin amaçları ve hedefleri doğrultusunda çalışanların hedef birliğini
sağlama yöntemi
Bire bir yapılan konuşmalar ile gerekli görülen zamanlarda yapılan toplantılar ile hedef birliği
sağlanmaktadır.
Eğitim-öğretim süreçlerinde Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al (PUKÖ) döngüsünün
tamamlanma düzeyi
Kalite komisyonu tarafından PUKÖ döngüsü tamamlanmaktadır.

2.3 Paydaş Katılımı
İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek
örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı
vermeleri sağlanmaktadır.
Programa Ait Belgeler


Tanımlı iç ve dış paydaş listesi,
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Paydaşların şikâyet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için oluşturulmuş mekanizmalar,
İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar
aşağıdaki gibidir:

Kurumsal kültür ve Organizasyonu tanımlayan iç ve dış paydaşlar ise şu şekilde belirlenmiştir.
1. İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya
kurumlardır.
• Öğrenciler
• Öğretim üye ve elemanları
• İdari personel
• Rektörlük ve rektörlük idari birimleri
• Fakülte dekanlığı
• Fakültenin diğer bölümleri (Şehir Bölge Planlama Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İç
Mimarlık Bölümü (faaliyete geçtiğinde), Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü (faaliyete
geçtiğinde),
• Mimarlık mesleği ile ilişkili diğer fakülteler ve fakülte birimleri ( Mühendislik fakültesi bölümleri,
Güzel sanatlar fakültesi bölümleri, Arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi vb.)
2. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen, kuruluş dışındaki kişi, grup veya
kurumlardır. Dış paydaşlar; mezunlar, eğitim öğretim yönetimi ile ilişkili kuruluşlar, kamu kurum
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası paydaşlar olmak üzere dört grupta ele alınmıştır.
• Mezunlar


Serbest Mimarlık büroları

• Eğitim Öğretim Yönetimi İle İlişkili Kuruluşlar






Yüksek Öğretim Kurumu( YÖK),
ÖSYM
TÜBİTAK
MİDEKO, MOBBİG ve MİMED gibi mimarlık bölümü eğitimi ile ilgili kuruluşlar
Diğer Üniversitelerin Mimarlık Bölümleri

• Kamu Kurum ve Kuruluşları















Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Vakıflar genel müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
TİKA
TOKİ
Kalkınma Ajansı
Valilikler
İl Özel İdareleri
Belediyeler
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• Sivil Toplum Kuruluşları











Mimarlar Odası
Serbest Mimarlar Derneği
Türkiye Serbest Mimarlar Derneği
Sanayi ve Ticaret Odası
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Tarihi kentler birliği
ÇEKÜL
Tarih Vakfı
TÜBA
İKSV

• Uluslararası Paydaşlar





ICOMOS
UNESCO
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
DOCOMOMO

Araştırma öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşlar ile birlikte ortak çalışmalar ve toplantılar
düzenlenmektedir. Bu bağlamda özellikle STK’lar ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan toplantı ve
çalıştaylara akademik personelimiz katılmakta, toplantının sonuçları ile ilgili bilgilendirme bölüm
başkanlığı veya dekanlık aracılığı ile tüm bölüm öğretim üye ve elemanları ile paylaşılmaktadır.
Bilgilendirme toplantıları dışında ortak projelerin yürütülmesi, Bilim kurulları ve komisyonlarında
hizmet, danışmanlık, görüş bildirimi gibi pek çok konuda bilgi- veri ve tecrübe paylaşımı
yapılmaktadır.
Bu ilişki – etkileşim için paydaşlarla işbirliği politikası bağlamında birlikte çalışma, çalışmalarına dahil
etme – dahil olma, izleme- haberdar olma ve bilgilendirme kapsamında sürekli bir süreç izlenmekte,
bu süreç geri besleme ile takip edilmektedir.

32
Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu – İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

3. EĞİTİM -ÖĞRETİM
Eğitim-öğretim, akademik birimin sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler
tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği,
hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek
ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmaktadır.
3.1 Programların Tasarımı ve Onayı
Programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçlere sahip olmalıdır. (Programlar, hedeflenen
öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere, amaçlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Programın sonucu
olan yeterlilikler, programa uygun seviyedeki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini de
kapsayacak şekilde tanımlanmalı ve ilgili paydaşlara duyurulmalıdır.)
Birimimizde eğitim-öğreti programlarının tasarımına ilişkin bilgiler programlar özelinde ele alınmıştır.
Aşağıda her üç programımız için ayrı ayrı değerlendirilmiş ölçütler yer almaktadır;
Mimarlık Bölümü


Programda eğitim-öğretim programlarının tasarım yöntemi:
Bölüm müfredatının belirlenmesinde kurum kültürünün oluşturulmasında etkendir. Kurum
kültürünü oluşturan farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve elemanlarımız, içdış paydaşlarla sürekli iletişim halindedir. Bu nedenle toplumun farklı kesimleriyle ortak
çalışmalar üretilmektedir. Böylelikle toplumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel
yaşantıya etki etmektedir. Ayrıca öğretim üye ve elemanlarının çalışma alanları, ulusal ve
uluslararası bilimsel anlamdaki değişiklikler göz önünde bulundurularak değişiklik
yapılmaktadır.



Programların tasarımına paydaş katılımı:
İç paydaş katılımı olarak; Öğrencilerin ilgi alanlarına göre, sorun çözme, ekip çalışması
yapabilme, proje hazırlama becerilerini kazandırmak, özgüvenlerinin gelişmesine katkı,
güncel ve çağdaş gelişmelere uyum sağlamak, takım ruhu yaratmak amacıyla farklı bileşenleri
biraraya getirmek, buna uygun eğitim programı geliştirmek ve çalıştaylar düzenlemek.
Dış paydaşlarla etkileşim, düzenlenen çalıştaylar, söyleşiler ve teknik geziler ile
sağlanmaktadır. Bu bağlamda dış paydaşlarda eğitim sürecinde etkendir.



Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere
gerçekleştirilen faaliyetler:
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre, sorun çözme, ekip çalışması yapabilme, proje hazırlama
becerilerini kazandırmak, özgüvenlerinin gelişmesine katkı, güncel ve çağdaş gelişmelere
uyum sağlamak, takım ruhu yaratmak amacıyla farklı bileşenleri biraraya getirmek, buna
uygun eğitim programı geliştirmek ve çalıştaylar düzenlemek.



Programdaki öğretim programlarının amaçları, kazanımları ve ders bilgi paketlerinin
hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması:
Programların eğitim amaçları ve kazanımları internet üzerinden tüm açıklığıyla kamuoyuna
açık bir şekilde ilan edilmektedir.



Program yeterliliklerinin TYYÇ ile uyumunun sağlanması:
Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır.

Programa Ait Belgeler


Programın eğitim-öğretim politikası ve stratejik amaçları;
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o Mimarlık Fakülteleri arasında ön sıralarda yer alarak, araştırma ağırlıklı, yeniliçi, yaratıcı
eğitim programları ile öne çıkmak,
o Uluslararası eş değerlendirme ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma ile
lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitimi ile öncü bir fakülte olmaktır.
o Eğitimde, sosyal-kültürel etkinliklerde öğrenci merkezli olmak,
o Donanımlı akademik kadrosu ve alt yapısı ile ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ağında
Üniversiteyi temsil edecek, bilim ve bilgi üretmede yarışmacı, etkin üyeler yetiştirmek,
o Nitelikli akademik etkinlikleri ile kongre, sempozyum, seminer, panellerle ve değişim
programlarıyla yurt içi-yurt dışı etkinliklere katılmak ve ev sahipliği yapmaktır.


Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi ders tanımlama formları
üzerinde
görülebilir.
Ders
tanımlama
formlarına;
http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=0&baslik=1&FK=10&BK=60&d
ers_kodu=&sirali=0&fakulte=M%DDMARLIK+FAK%DCLTES%DD&fakulte_en=FACULTY+OF+AR
CHITECTURE&bolum=M%DDMARLIK&bolum_en=ARCHITECTURE&ac=11
adresinden
ulaşılabilir.



Program
ve
ders
bilgi
paketlerinin
ilan
edildiği
web
sayfası:
http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=0&baslik=1&FK=10&BK=60&d
ers_kodu=&sirali=0&fakulte=M%DDMARLIK+FAK%DCLTES%DD&fakulte_en=FACULTY+OF+AR
CHITECTURE&bolum=M%DDMARLIK&bolum_en=ARCHITECTURE&ac=11 .



Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi ders tanımlama formlarında
görülebilir;
http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=0&baslik=1&FK=10&BK=60&d
ers_kodu=&sirali=0&fakulte=M%DDMARLIK+FAK%DCLTES%DD&fakulte_en=FACULTY+OF+AR
CHITECTURE&bolum=M%DDMARLIK&bolum_en=ARCHITECTURE&ac=17
adresinden
ulaşılabilir.



Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge,
süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.);
Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır. Buna uygun olarak ders tanımlama formları
oluşturulmuştur. Ders tanımlama formlarında;
o Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış olması,
o Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler
için tanımlanması,
o Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve
kazandırmak üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri
dikkate alınmıştır.
Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında
gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve
programın toplam iş yüküne dâhil edilmektedir.



Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı sağlanmaktadır.

İyileştirme Kanıtları




Programın eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar,
Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar,
Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler
kapsamında; programların tasarımında iç ve dış paydaş görüşleri alınmakta ve program
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tasarımlarına
yansıtılmaktadır.
bilgilendirilmektedir.

Tasarlanan

programlar

konusunda

paydaşlar

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
➢ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, yaşanabilir ortamlar yaratılmasına yön verecek politikaları
saptayarak, bunların uygulanmasında ve denetlenmesinde önderlik edecek, sistemli bir
düşünme bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nün laboratuvarlarını farklı ölçek ve nitelikteki kentler ile kentsel ve kırsal alan ve
yerleşmeler oluşturmaktadır. Bu nedenle, kenti oluşturan fiziksel, sosyal, çevresel, sosyal,
ekonomik vb. öğelerin tümünün öğrenciler tarafından tanınması ve planlama perspektifi
dahilinde akademik yorum geliştirilmesi önemlidir.
➢ Gazi Üniversitesi’nden mezun Şehir ve Bölge Plancıları; kamu kurum ve kuruluşları olarak
belediyelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli Bakanlıklarda ve Bakanlıklara Bağlı kurumlarda
ve özel sektör kuruluşları olarak planlama ve mimarlık büroları, gayrimenkul değerlendirme
büroları gibi özel girişimlerde, taşınmaz mal yatırımları ile ilgilenen girişimlerde ve
danışmanlık bürolarında çalışabilmektedir.
➢ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde dersler teorik ve uygulamalı olarak birbirini
tamamlamaktadır. Teorik dersler, mesleğin temelini, dayandığı kuramları, yasal ve yönetsel
çerçeveyi, temel ilke ve prensipleri ve güncel yaklaşımları içermektedir. Uygulamalı dersler
ise, başta Şehircilik Projesi atölyeleri olmak üzere öğrencileri meslek hayatında
karşılaşacakları problemlere hazırlamaktadır.
➢ Şehircilik Projesi atölye çalışmalarında, atölyenin amacı doğrultusunda, inceleme alanının
ölçekleri ve nitelikleri farklılaşmaktadır. Amaca bağlı olarak farklı içerikteki analizler yerinde
incelemeyi gerektirmekte ve bu çalışmalar şehircilik projesi atölye çalışmalarının temelini
oluşturmaktadır. Öğrencilerin farklı ölçeklerde, Şehircilik Projesi dersleri kapsamında
atölyelerde gerçekleştirdikleri projelerle (1/100000 ölçekli Gelişme Planı, 1/25000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve
1/1000 veya 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri), mezun olduklarında uygulamada
gerçekleştirecekleri projelere hazırlanmaları sağlanmaktadır.
➢ Ders öğrenme çıktıları, teorik derslerde kente ilişkin verilen teorik altyapının üzerine,
öğrencilerin, atölyelerde yaptıkları planlar ile uygulamalı olarak ölçülmektedir.
➢ Planlama eğitimi sürecinde öğrencilerin edinimleri, mezun olduktan sonra çalıştıkları
kurumlarda veya bürolarda, geliştirdikleri planlar sonucunda, kamuoyunun yaşam çevresini
doğrudan etkilemektedir. Bunun yanı sıra, Şehircilik Projesi dersleri kapsamında geliştirilen
planlar, çalışılan alandaki yerel yönetimlere de sunulmakta ve plan yapımı sürecinde
kendilerine, rehber bir belge niteliği olarak kazandırılmaktadır.
Eğitim-öğretim sürecindeki değişimler ile Dünyada ve Türk kentlerinde yaşanan gelişmeler
doğrultusunda Şehir ve Bölge Planlama lisans programı sürekli olarak güncellenmektedir. Ancak 2018
yılında yürütülen kapsamlı ve detaylı bir müfredat çalışmasının sonucunda 2018-2019 Akademik yılı
itibariyle Şehir ve Bölge Planlama lisans program kapsamlı bir değişime uğramıştır. Bu kapsamda tüm
lisans öğrencilerin bu müfredat değişikliğine uyum göstermesi sağlanmıştır. Yapılan müfredat
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değişikliği programın amaçlarına ve hedeflenen öğrenme çıktılarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Güncel eğitim programının tasarımında, ulusal ve uluslararası şehir ve bölge planlama eğitim
programları ile planlama okullarının oluşturdukları ulusal ve uluslararası birliklerin çalışmalarından
yararlanılmış, böylece mevcut programların güçlü yönlerini içeren ve zayıf yönlerine çözüm üreten
eğitim programı; şehir ve bölge planlama eğitimine yön verecek bir niteliğe kavuşmuştur. Eğitim
programının tasarımında yarı zamanlı olarak eğitim kadromuzda yer alan gerek kamu kurumları,
gerek belediyeler, gerekse de özel planlama bürolarında görev yapan şehir plancısı öğretim
görevlilerinin, öğrencilerin staj eğitimlerini yaptıkları kamu kurumları ve özel planlama bürolarındaki
staj sorumlusu şehir plancılarının, farklı sektörlerde çalışan mezunların ve öğrencilerin görüşlerine
danışılarak, önerilerinden yararlanılmıştır. Özellikle lisans eğitiminde uzmanlık alanlarının
belirlenerek, öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesi ve lisansüstü eğitim için altlık oluşturularak,
öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri teşvik edilmektedir.
Eğitim programının tasarımında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinin lisans düzeyindeki
yeterlilikleri dikkate alınmış ve bu yeterlilikler en üst düzeyde kapsanmaya çalışılmıştır. Eğitim
programı Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından onaylanmış ve 2018-2019 Akademik yılı itibariyle
uygulanmaya başlamıştır. Hazırlanan güncel eğitim programının amaçları, kazanımları ile programdaki
derslere ilişkin detaylı bilgiler; ders bilgi paketleri ile bölüm internet sayfasında yayınlanmak üzere
hazırlanmakta olup, 2019 yılı içerisinde paylaşılması sağlanacaktır. Ayrıca derslerde öğrencilere ders
bilgilerini içeren belgeler/tanıtım föyleri dağıtılarak, öğrencilerin ders hakkında bilgilendirilmesi
sağlanmaktadır. Hazırlanan ders formlarında ile dersin içeriği, amacı, hedefi, kaynakları, öğrenim
çıktıları, haftalık konu dağılımı ve değerlendirme ölçütleri detaylı bir şekilde yer almaktadır.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde eğitim öğretim programını mesleki eğilim, mezunlar
ve öğrenciler ile yapılan görüşmeler neticesinde tasarlanmaktadır.
 Program tasarımında iç ve dış paydaşların görüşleri alınmaktadır.
 Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere;
Öğrencilerin araştırma yetkinliklerini geliştirmek için firma ziyaretleri, meslekte başarı
hikayeleri olan kişiler ile yapılan söyleşiler yapılmaktadır.
 Programın amaç, kazanım ve bilgi paketleri bölüm web sayfasında duyurulmaktadır.
 Programın yeterlilikleri belirlenirken her dersin belirli bir kurgu içerisinde düzenlenerek ana
yeterliliği oluşturmaktadır. Bu nedenle her dersin yeterliliği titizlikle programın yeterlilikleri
ile denetlenmektedir. Bunun için aynı zamanda Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesiyle (TYYÇ) tanımlanan “Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz
edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme” maddesiyle
uyumludur.
3.2 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
Birim, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için paydaşlarını düzenli olarak izlemeli ve programlarını
periyodik olarak gözden geçirerek güncellemektedir. İlgili ölçüte ait değerlendirmeler her üç
programımız için ayrı ayrı belirtilmektedir;
Mimarlık Bölümü


Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için kullanılan yöntemler:
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Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi farklı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.
Gerçekleştirilen bölüm kurulları ve çeşitli etkinliklerle, iç ve dış paydaşların görüşlerine
dayanarak program gözden geçirilmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir.


Program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı:
İç ve dış paydaşlar, program güncelleme çalışmalarına katkı vermektedir.



Programda, program eğitim amaçlarına ve öğrenme kazanımlarına ulaşıldığını güvence altına
alan mekanizmalar:
Bölüm müfredatının belirlenmesinde kurum kültürünün oluşturulmasında etkendir. Kurum
kültürünü oluşturan farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve elemanlarımız, içdış paydaşlarla sürekli iletişim halindedir. Bu nedenle toplumun farklı kesimleriyle ortak
çalışmalar üretilmektedir. Böylelikle toplumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel
yaşantıya etki etmektedir. Ayrıca öğretim üye ve elemanlarının çalışma alanları, ulusal ve
uluslararası bilimsel anlamdaki değişiklikler göz önünde bulundurularak değişiklik
yapılmaktadır.



Program eğitim amaçları ve öğrenme kazanımlarına ulaşılamadığı durumlarda yürütülen
iyileştirme çalışmaları:
İç ve dış paydaşların geri dönüşleri de alınarak, akademik personel tarafından program
çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ders
içerikleri güncellenmektedir.



Akredite olmak isteyen programların desteklenme mekanizmaları:
Programın akreditasyon olma hedefi bulunmaktadır bu yönde çalışmalar başlamıştır.

Programa Ait Belgeler








Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim amaçlarıhedefleri açısından ders ve program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesi) her yıl düzenli
olarak yapılmaktadır.
Programların yıllık öz değerlendirme raporları (program kazanımları açısından değerlendirme)
her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.
Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar (bilgi
yönetim sistemi) her yıl düzenli olarak takip edilmektedir.
Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere
kurduğu mekanizma örnekleri (yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin
program başarı düzeylerinin izlenmesi) ile sağlanmaktadır.
Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için anketler yapılmaktadır.

İyileştirme Kanıtları
 Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler:
Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi farklı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.
 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar:
Dış paydaş komisyonu, iç ve dış paydaşların katılımı ile gerçekleşen etkinlikler.


Programın, program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren
kanıtlar:
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o
o



Kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilimsel ve teknolojik gereksinimlerinden doğan
çalışmalar,
Kentsel Dönüşüm, Mimari dönüşüm, Tasarımda bilgi ve bilgi teknolojileri kullanımı,
Kültür varlıklarının korunması, mimarlık eğitimi ve depreme dayanıklı yapı tasarımı
konusundaki faaliyetlere olan yoğun ihtiyaçtan doğan çalışmalar.

Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini
içerecek şekilde gösteren kanıtlar:
o Kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilimsel ve teknolojik gereksinimlerinden doğan
çalışmalar,
o Kentsel Dönüşüm, Mimari dönüşüm, Tasarımda bilgi ve bilgi teknolojileri kullanımı,
Kültür varlıklarının korunması, mimarlık eğitimi ve depreme dayanıklı yapı tasarımı
konusundaki faaliyetlere olan yoğun ihtiyaçtan doğan çalışmalar.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Programın sürekli izlenmesi ve izleme sonuçlarına göre güncellemesi gerçekleşmektedir. Program
dinamik bir yapı taşımaktadır; 2018-2019 Akademik yılı itibariyle geniş kapsamlı olarak
güncellenmiştir. Şehir ve Bölge Planlama lisans programında 2018-2019 Akademik yılında köklü bir
değişiklik yapılmış olması nedeniyle, güncel programın sonuçlarının ve etkilerinin gerek kısa vadede
gerekse de uzun vadede izlenmesi için yeni bir izleme çalışması planlanmaktadır. Bu çalışma ile
programın eğitim-öğretim amaçlarına ulaşma ve öğrencilerin, toplumun ihtiyaçlarına cevap verme
potansiyelinin izlenmesi için paydaşların dahil edildiği bir süreç tasarımı hedeflenmektedir. Böylece
program düzenli olarak izlenecek ve periyodik olarak gözden geçirilerek güncellenebilecektir.
Program güncelleme çalışmalarına katılımı sağlanan paydaşlar aşağıdadır:
Öğrenciler: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, iç paydaşların önemli bir öğesi olan öğrencilerin
program hakkındaki düşünceleri öncelikle önemsenmektedir. Öğrencilerin gerek danışmanları
gerekse bölüm yönetimi aracılığıyla görüşlerini iletmeleri teşvik edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin
oluşturduğu Gazi Üniversitesi Planlama Topluluğu (GÜPTO) ve öğrencilerle bölüm arasında iletişimin
kuvvetlenmesi için görevlendirilen Araştırma Görevlileri ile öğrencilerin talepleri Bölüm Başkanlığı’na
iletilmektedir.
Yarı- zamanlı öğretim görevlileri: Yarı zamanlı olarak Planlama Stüdyosu dersleri ile teorik derslere
katkı veren, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen öğretim elemanları ise program hakkında
düşüncelerine başvurulan dış paydaşları oluşturmaktadır. Yarı zamanlı olarak eğitim kadrosunda yer
alan gerek kamu kurumları, gerek belediyeler, gerekse de özel planlama bürolarında görev yapan
şehir plancısı öğretim görevlilerinin, uygulamanın içinde olmaları nedeniyle, eğitim programını
mesleğin uygulanması açısından değerlendirmektedir.
Staj yeri sorumluları: Bir diğer dış paydaş ise, öğrencilerin staj eğitimlerini yaptıkları kamu kurumları
ve özel planlama bürolarındaki staj sorumlusu şehir plancılarıdır. Staj yerlerindeki yetkili staj
sorumlularının geri bildirimleri ile öğrencilerin staj çalışmalarını gerçekleştirdiği kamu ve özel kurum
ve kuruluşlardaki performansları dikkate alınmaktadır.
Mezunlar: Farklı sektörlerde çalışan program mezunlarının, gerek kendi deneyimleri gerekse de
karşılaştıkları yeni mezunlara ilişkin gözlemlerini içeren geri bildirimleri dikkate alınmaktadır.
Öğretim üyeleri, Eğitim komisyonu ve Bölüm kurulu: Programın gözden geçirilmesinde iç ve dış
paydaşlardan gelen geri bildirimler ile öğretim üye ve elemanlarının görüş ve düşünceleri bir arada
değerlendirilmektedir. Öğretim elemanlarının önerileri ve eleştirileri, programın gözden geçirilmesi
sürecinde gözetilmektedir. Bu süreçte Öğretim üyelerinden oluşan Lisans Eğitim Komisyonu, Bölüm
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Başkanlığı ile birlikte ön çalışmaları yürütmekte, hazırlanan çalışmalar geniş katılımlı Bölüm
Kurullarında tartışılmakta ve kurulda oluşan görüşler doğrultusunda son haline getirilmektedir.
Programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi, yukarıda bahsedildiği üzere iç ve dış paydaşların
etkin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, mezunlar, yarı zamanlı olarak çeşitli kurum ve
kuruluşlardan gelen öğretim elemanları, çeşitli kurum ve kuruluşlardaki staj sorumluları ile tam
zamanlı öğretim elemanlarının etkin katılımı ile bölüm müfredatı ve eğitimi ilgilendiren diğer işleyişler
şekillendirilmektedir.
Ülkede Şehir ve Bölge Planlama alanında akreditasyon çalışması bulunmamakta, bu nedenle
programda akreditasyon çalışmaları yürütülmemektedir.
Program kapsamında yıllık olarak iç değerlendirme raporları ve faaliyet raporları hazırlanmaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü









Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için kullanılan yöntemler
Programın gözden geçirilmesi ve güncellenmesinde izlenen yol; yurt içi ve dışı benzer
birimlerin programlarının incelenmesi ve iç ve dış paydaşlar ile yapılan görüşmelerdir.
Program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı
Program güncelleme sürecinde iç ve dış paydaşların katılımı sağlanmıştır.
Birimde, program eğitim amaçlarına ve öğrenme kazanımlarına ulaşıldığını güvence altına
alan mekanizmalar
Akademik dönem sonlarında rektörlük öğrenci işleri bilgi sisteminde ilgili konular ile ilgili
anket yapılmaktadır.
Program eğitim amaçları ve öğrenme kazanımlarına ulaşılamadığı durumlarda yürütülen
iyileştirme çalışmaları
Her akademik dönemin sonunda dersin başarısızlık durumuna göre rapor hazırlanarak
iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Akredite olmak isteyen programların desteklenme mekanizmaları
Bölüm bünyesinde herhangi bir akreditasyon yapılmadığı için herhangi bir mekanizma
kullanılmamıştır.

3.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Birim, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde
yürütmelidir. Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesi de bu yaklaşımı yansıtmalıdır. Bu
kapsamdaki uygulamalar programlar özelinde yürütülmektedir. Aşağıda programlara ait uygulamlar
ve politikalar belirtilmektedir;

Mimarlık Bölümü


Programın öğrenci merkezli eğitim konusunda uyguladığı politikalar:
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre, sorun çözme, ekip çalışması yapabilme, proje hazırlama
becerilerini kazandırmak, özgüvenlerinin gelişmesine katkı, güncel ve çağdaş gelişmelere
uyum sağlamak, takım ruhu yaratmak amacıyla farklı bileşenleri bir araya getirmek, buna
uygun eğitim programı geliştirmek ve çalıştaylar düzenlemek.
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Öğrenci merkezli eğitim politikasının akademik birimlerde uygulanma düzeyi:
Mimarlık uygulamalı bir bilim alanı olduğu için, uygulama düzeyi etkindir.



Programda öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin
geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar:
Donanımlı akademik kadrosu ve alt yapısı ile ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ağında
Üniversiteyi temsil edecek, bilim ve bilgi üretmede yarışmacı, etkin üyeler yetiştirmek
hedeflenmiştir.



Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi:
Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yükleri açıkça belirtilmiştir. Programda yer alan derslerde 1
AKTS kredisi 25 öğrenci iş yükü olarak belirlenmiştir.



Uluslararası hareketlilik programlarında uygulanan kredi transfer yöntemi:
AKTS
Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslerin
varlığı ve öğrencilerin bu derslere yönlendirilme mekanizmaları:
Alan dışı dersler bulunmaktadır. Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri
tanıma fırsatı veren seçmeli dersler bulunmakta ve öğrenciler bu derslere
yönlendirilmektedir.





Programda uygulanan etkili ve etkin öğrenci danışmanlık sistemi:
İlgili Gazi Üniversitesi yönergesi kapsamında danışmanlık sistemi yürütülmektedir.



Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede (BDY) kullanılan tanımlı süreçler ve bu
süreçlerin öğrencilere duyurulması:
Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Süreçler bölüm web sitesi üzerinden takip
edilebilir.



21. yüzyıl yetkinliklerinin program kazanımlarına yansıtılması:
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin olarak kullanılabilmesi hedeflenmiştir.

Programa Ait Belgeler









Programın ilan edilmiş eğitim politikasında öğrenci merkezli eğitime yer vermiş olması,
Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik,
yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.),
Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması
durumunu kapsayan açık düzenlemeler,
Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler,
Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç
tanımı, rehber, kılavuz vb.),
Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik programlarında kullanılan
tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.),
Öğrenme öğretme merkezi yapılanması,
Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizmaları,
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bilgi paketleri altında
http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=0&baslik=1&FK=10&BK=60&d
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ers_kodu=&sirali=0&fakulte=M%DDMARLIK+FAK%DCLTES%DD&fakulte_en=FACULTY+OF+AR
CHITECTURE&bolum=M%DDMARLIK&bolum_en=ARCHITECTURE&ac=11 web sayfası ve Gazi
Üniversitesi öğrenci bilgi sistemlerinde yer almaktadır.
İyileştirme Kanıtları







Öğrenme ve öğretme merkezinde yürütülen uygulama örnekleri,
Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları,
Öğrenci geri bildirimlerini içeren iş yükü anketleri,
Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki yetkinliği (öğrenme-öğretme ve
ölçme değerlendirme yöntemleri),
Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin
uygulamalar,
Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler gibi
uygulamalarda kullanıldığını gösteren kanıtlar,
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bilgi paketleri altında
http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=0&baslik=1&FK=10&BK=60&d
ers_kodu=&sirali=0&fakulte=M%DDMARLIK+FAK%DCLTES%DD&fakulte_en=FACULTY+OF+AR
CHITECTURE&bolum=M%DDMARLIK&bolum_en=ARCHITECTURE&ac=11 web sayfasında
bulunmaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Program öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde yürütülmektedir.
Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesi de bu yaklaşımı yansıtmaktadır. Programda öğrenci
merkezli öğrenme (aktif) politikası benimsenmekte, özellikle atölye derslerinde uygulama odaklı,
öğrencilerin birebir uygulama yapmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim
politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı ders çıktılarının paylaşılması yoluyla
sağlanmaktadır. Programda öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda
öğretim üyelerinin yetkinlikleri yeterli düzeydedir.
Ders bilgi paketlerinde, öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri yer almaktadır. Öğrenci görüşleri,
kredi değerlerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmuştur. İlgili iş yüklerinin AKTS değerleri
belirtilmiştir. Dolayısıyla, uluslararası hareketlilik programlarında kullanılabilmektedir.
Öğrenciler, staj yapmaları konusunda müfredat gereğince zorunlu oldukları gibi, ayrıca
desteklenmektedirler. Bölümümüzün staj eğitimine ilişkin usul ve esasları Gazi Üniversitesinin ilgili
yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiş olup, web sayfasında yer almaktadır. Staj başvurusundan
sonlanmasına kadar olan süreç hakkında bilgilendirme gerekli duyurular ile öğrencilere iletilmektedir.
Öğrenciler, ilgilerini çeken program dışı dersleri, seçmeli ders olarak alabilmektedirler. Müfredatta
Alan dışı seçmeli ders ve Mesleki / teknik olmayan seçmeli ders olarak tanımlanan seçmeli dersler
aracılığıyla öğrencilerin kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren
seçmeli dersler almaları sağlanmaktadır. Seçmeli derslere öğrencilerin yönlendirilmesi, öğrencilerin
ilgi alanına göre öğrenci danışmanları tarafından yapılmaktadır. Ayrıca güncel müfredat ile
öğrencilerin şehir ve bölge planlama alanındaki farklı alt alanlara yönlendirilerek, uzmanlaşmalarına
hazırlık sağlayacak seçmeli dersler almaları sağlanmaktadır. Bu konuda da öğretim üyeleri tarafından
verilen danışmanlık faaliyeti yol gösterici nitelik taşımaktadır. Öğretim üyeleri tarafından verilen
öğrenci danışmanlıkları Gazi Üniversitesinin ilgili yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Gazi Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre öğrenci başarısı ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.
Ayrıca derslerde öğrenci başarısının nasıl ölçüleceği ve değerlendirileceğini içeren bilgilendirmeler
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öğretim üyeleri tarafından yapılmakta ve program web sayfasında ilan edilen ders formları aracılığıyla
da öğrencilere duyurulmaktadır.. Gazi Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre öğrencinin
mezuniyet koşulları (ders yükleri, kredi sayıları vb.) tanımlıdır. Program ve ders öğrenme çıktıları,
başarı ölçme ve değerlendirme yöntemiyle ölçülmektedir. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme
konusunda, gerçekleştirilen bölüm kurulları aracılığıyla akademik personele ilgili bilgilendirmeler
yapılmaktadır. Öğrenci şikayetleri, ilgili akademik personel tarafından alınmakta ve gerçekleştirilen
toplantılarla program akademik personeli tarafından giderilmesi amacıyla tartışılmaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü















Programın öğrenci merkezli eğitim konusunda uyguladığı politikalar
Program bu konuda müfredatındaki her bir dersin AKTS formunu hazırlayarak öğrenci
merkezli eğitim için gerekli politikaları uygulamaktadır.
Öğrenci merkezli eğitim politikasının akademik birimlerde uygulanma düzeyi
Bölüm başkanlığı tarafından uygulama düzeyi üst düzeyde tutulmaktadır.
Programda öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin
geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar
Öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.
Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi
AKTS yüküne göre dönemlik 30 AKTS olacak şekilde iş yükleri hesaplanmaktadır.
Uluslararası hareketlilik programlarında uygulanan kredi transfer yöntemi
Avrupa kredi transfer sistemi uygulanmaktadır.
Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslerin
varlığı ve öğrencilerin bu derslere yönlendirilme mekanizmaları
Öğrenci danışman desteği ile alacağı dersleri belirlemektedir.
Programda uygulanan etkili ve etkin öğrenci danışmanlık sistemi
Yaklaşık 20-25 öğrenciye bir akademik personel görevlendirilerek öğrenci danışmanlık işlemi
yapılmaktadır.
Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede (BDY) kullanılan tanımlı süreçler ve bu
süreçlerin öğrencilere duyurulması
Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp
ulaşılamadığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ders yapısının birbirini takip etmesi, her
dersin öncekiler üzerine inşa edilmesi nedeniyle BDY doğrudan yapılabilmektedir. Süreç
öğrencilere duyurulmaktadır.
21. yüzyıl yetkinliklerinin program kazanımlarına yansıtılması
Mesleki alanda eğilimler incelenerek program kazanımlarına yansıtılmaktadır.

3.4 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma
Mimarlık Bölümü
Program, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin
tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak tüm süreçler rektörlük öğrenci işleri daire
başkanlığınca yürütülmektedir.
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Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

















Lisans programına öğrenci kabulu ÖSYM tarafından belirlenen ve ilan edilen açık ve
tutarlı kabuller doğrultusunda yapılmaktadır.
Lisansüstü düzeyde öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler
Üniversite Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında belirtilmiştir.
Lisansüstü düzeyde öğrencinin kabulünde, öncelikli olarak ÖSYM tarafından
gerçekleştirilen ALES, YDS ve YÖKDİL dikkate alınmaktadır. Bu sınavlara ek olarak,
öğrencinin, yüksek lisansa başvuruyorsa lisans mezuniyet ortalaması, doktora programına
başvuruyorsa, yüksek lisans mezuniyet ortalaması istenmektedir. ALES, YDS, YÖKDİL ve
not ortalamalarını bölüme tebliğ eden aday öğrenciler, daha sonra mülakata tabi
tutulmakta ve mülakat sonucunda bir jüri tarafından değerlendirilen aday öğrencilerin en
son aşamada ALES, YDS, YÖKDİL, not ortalaması ve mülakat puanları dikkate alınarak
kabulleri yapılmaktadır.
Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için lisansüstü programlarda
bilimsel hazırlık programı, lisans seviyesinde oryantasyon programı düzenlenmektedir.
Başarılı öğrencinin programdaki akademik başarısı danışmanlık vasıtası ile takip
edilmektedir. Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri etkin şekilde
sunulmakta ve akademik gelişimleri izlenmektedir. Programa kaydolan yeni öğrencilere
bir danışman atanmaktadır. Programdaki öğrenciler için akademik danışmanlık sistemi
mevcuttur. Öğretim elemanı başına düşen danışmanlık sayısı ortalama 20-25 kişidir.
Programdaki başarısı düşük öğrenciler için akademik danışmanlarca ilgi ve destek
gösterilmektedir.
Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri öğrenci sayısı azlığından dolayı hali
hazırda etkin olup danışmanlar öğrencileri birebir tanımakta ve kariyer hedeflemesi
yapabilmektedir.
Özellikle lisans sürecinde, başarılı oldukları bilinen öğrenciler, daha sonrasında yüksek
lisans ve doktoraya devamları konusunda öğretim elemanları tarafından teşvik
edilmektedir.
Yüksek lisans öğrencileri, danışmanları ile haftalık ders programında belirlenen gün ve
saatte etkileşimli olarak tezlerini tartışmaktadırlar. Derslerini bitirmeye yakın bir
dönemde ise seminer jürilerine girerek, hem danışmanlarından hem de başka öğretim
üyelerinden, tez konularına yönelik öneriler almaktadırlar. Doktora öğrencileri ise aynı
şekilde danışmanları ile haftalık ders programında belirlenen gün ve saate ek olarak, her
dönem tez izleme komitelerine girmektedirler. Bu komitelerde, doktora öğrencisinin
tezini geliştirmeye yönelik öğrencinin tezine yapıcı öneriler getirilmektedir.
Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler için Erasmus vb. öğrenci hareketlilikleri
desteklenmektedir. Bu amaçla kredi tanımlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır
(AKTS yolu ile).
Yüksek lisans öğrencileri, danışmanları ile kararlaştırdıkları tarihlerde etkileşimli olarak
tezlerini tartışmaktadırlar. Derslerini bitirmeye yakın bir dönemde ise seminer jürilerine
girerek, hem danışmanlarından hem de başka öğretim üyelerinden, tez konularına
yönelik öneriler almaktadırlar. Doktora öğrencileri ise aynı şekilde danışmanları ile
kararlaştırdıkları tarihlere ek olarak, her dönem tez izleme komitelerine girmektedirler.
Bu komitelerde, doktora öğrencisinin tezini geliştirmeye yönelik öğrencinin tezine yapıcı
öneriler getirilmektedir.
Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler için Erasmus vb. öğrenci hareketleri
desteklenmektedir. Bu amaçla kredi tanımlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır
(AKTS yolu ile).
Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi
konularda gerekli düzenlemeler Üniversite seviyesinde yapılmaktadır.
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Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 Programın merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan öğrenci kabullerinde
uyguladığı açık ve tutarlı kriterler
Lisansüstü düzeyde öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında belirtilmiştir.
3.5 Eğitim-Öğretim Kadrosu

Birim, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltme ve ders görevlendirmesi ile ilgili
tüm süreçlerde adil ve açıktır. Bu konuda her program gerekli hassasiyeti ve özeni göstermektedir.
Ayrıca eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmesi ve öğretim becerilerinin
iyileştirilmesi içi gerekli her program kendi alanında değerlendirme ve iyileştirme yapmaktadır.
Aşağıda programlara göre ayrı ayrı değerlendirilmiş maddeler yer almaktadır.

Akademik Personel
Kadroların Doluluk Oranına Göre

Kadroların İstihdam Şekline
Göre

Dolu

Tam Zamanlı

Boş

Toplam

Profesör

22

22

Doçent

20

20

Yrd. Doçent

3

3

Öğretim Görevlisi

11

11

Okutman

-

Çevirici

-

Eğitim- Öğretim
Planlamacısı

-

Araştırma Görevlisi

25

25

Uzman

-

-

Toplam

81

81

Yarı Zamanlı

47

47
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Mimarlık Bölümü
Program, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltme ve ders görevlendirmesi ile
ilgili tüm süreçlerde adil ve açıktır.
Bölümümüz Mimarlık Lisans ve Lisansüstü (Mastır ve Doktora) programlarını kapsamaktadır. Lisans
programımız 4 yıllık eğitim üzerine kurgulanmış olmasına rağmen Avrupa Birliğine uyum süreci
içerisinde 4+2 yıllık eğitime geçiş için çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanı sıra Avrupa Birliğinden
farklı Mimarlık Bölümleri ile karşılıklı akademisyen ve öğrenci değişim anlaşmaları yürütülmektedir.


Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve öğretim becerilerinin
iyileştirilmesi:
Nitelikli akademik etkinlikleri ile kongre, sempozyum, seminer, panellerle ve değişim
programlarıyla yurt içi-yurt dışı etkinliklere katılmak ve ev sahipliği yapmaktır.



Programdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders
içeriklerinin örtüşmesinin sağlanması:
Programdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders
içeriklerinin örtüşmesi sağlanmakta ve güvence altına alınmaktadır. Ders görevlendirmeleri
öğretim kadrosunun yetkinliğine göre yapılmaktadır.



Programda eğiticinin eğitimi programının, birimin hedefleri ve kalite güvence sistemi ile
uyumlu olarak tasarımı ve uygulanması:
Eğiticinin eğitimi programı, programın hedefleri doğrultusunda güncellenmektedir. Ders bilgi
paketinde gerekli güncellemeleri yapabilmektedir.

Programa Ait Belgeler




Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler
(atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) rektörlük
personel işleri daire başkanlığınca yürütülmektedir.
Programa dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet
edilme usullerinde tanımlı kurallar:
Program dışından ders verecek öğretim üyelerinin seçiminde, öğretim üyelerinin dersin
gerekliliklerine uygun uzmanlık, tecrübe ve yetkinliğe sahip olmalarına dikkat edilmektedir.
Farklı mesleki deneyimlerin programların eğitim sürecine aktarılabilmesi amacıyla Kurum
dışından yarı zamanlı öğretim görevlisi istihdam edilmektedir. Yarı zamanlı öğretim
elemanlarının istihdamında alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan kişiler
olmasına özen gösterilmektedir.

İyileştirme Kanıtları


Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere
yapılan uygulamalar:
Eğiticinin eğitimi programı, programın hedefleri doğrultusunda güncellenmektedir. Ders bilgi
paketinde gerekli güncellemeleri yapabilmektedir. Bu güncellemeler; Gazi Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık
Bölümü
bilgi
paketleri
altında
http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=0&baslik=1&FK=10&BK=60&
ders_kodu=&sirali=0&fakulte=M%DDMARLIK+FAK%DCLTES%DD&fakulte_en=FACULTY+OF+
ARCHITECTURE&bolum=M%DDMARLIK&bolum_en=ARCHITECTURE&ac=11 web sayfası
üzerinden erişilebilir.
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Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri
vb.):
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bilgi paketleri altında
http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=0&baslik=1&FK=10&BK=60&
ders_kodu=&sirali=0&fakulte=M%DDMARLIK+FAK%DCLTES%DD&fakulte_en=FACULTY+OF+
ARCHITECTURE&bolum=M%DDMARLIK&bolum_en=ARCHITECTURE&ac=11 web sayfası
üzerinden erişilebilir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü











Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek
üzere yeterli nitelikte akademik kadro bulundurmaktadır. Ancak, bu kadroda yer alan
öğretim elemanı sayısı, bölümün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersizdir. Özellikle, Şehircilik
Projesi derslerinde uygulamalı eğitimin daha verimli verilebilmesi için daha çok sayıda
öğretim elemanına ihtiyaç vardır.
Araştırma görevlisi alımlarında artık ÖYP sistemi işlememektedir. Daha önce ÖYP sistemi
ile gelen araştırma görevlileri ise kendi kurumlarına çağrılmıştır. Bu nedenle, hem
derslerin ve akademik işleyişin aksadığı hem de Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nün diğer üniversiteler için öğretim üyesi hazırlama misyonu bir ölçüde sekteye
uğramıştır.
Atama ve yükseltilme süreçleri YÖK ve Üniversite’nin kriterlerine göre yönetilmektedir.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, özellikle Şehircilik Projesi gibi uygulamanın ağırlıklı
olduğu derslerde üniversite dışından yarı zamanlı öğretim elemanlarının desteğine ihtiyaç
duyulabilmektedir. Dışarıdan çağırılan yarı zamanlı öğretim elemanları, Türkiye’de önemli
planlama uygulamalarının gerçekleştirildiği, önemli bakanlık (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.) ve belediyeler (Ankara Büyükşehir Belediyesi vb.) gibi
önemli kurum ve kuruluşlardan gelmektedirler.
Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için, öğretim elemanlarının bilimsel kongre ve sempozyumlara katılımı teşvik
edilmektedir. Aynı zamanda, ÖYP ödenekleriyle, araştırma görevlilerinin eğitimleri için
harcanmak üzere belli miktarda bir meblağ tanımlanmıştır.
Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesine yönelik, dönem
sonlarında öğrenci bilgi sistemi üzerinden, öğretim elemanı değerlendirme formları
öğrencilere sunulmaktadır. Buna ek olarak, eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel
performansının ödüllendirilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü






Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve öğretim becerilerinin
iyileştirilmesi
Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki ve öğretim becerilerinin gelişimini sağlayabilmesi için
gerekli olan araştırma izinleri verilmektedir.
Programdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders
içeriklerinin örtüşmesinin sağlanması
Programdaki ders dağılımları eğitim-öğretim kadrosunun uzmanlık alanlarına göre
dağıtılmaktadır.
Programdaki eğiticinin eğitimi programının, birimin hedefleri ve kalite güvence sistemi ile
uyumlu olarak tasarımı ve uygulanması
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Müfredatta bulunan derslerden sorumlu eğitici dersin AKTS formunu hazırlayarak dersin
tasarımını ve uygulamasını yapmaktadır.

3.6 Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
Birim, eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara sahip olmak ve öğrenme
olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olması için özen göstermektedir. Bu denge
programlar arasında da sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrenci ve öğretim elemanı yoğunluğuna göre
değerler farklılık göstermektedir. Mekansal yetersizlikler eğitim öğretim güçlükleri yaratmakta, aynı
zamanda fakültemizin tasarım ve planlama eğitimi almakta olan öğrencilerine yapısal olarak doğru
olmayan mekansal çözümler sunmaktadır. Fakülte binamızın ve çevresinin mimarisiyle, mimari
detaylarıyla, kentsel mekan ilişkileriyle hem öğrencilerimize hem de başkentimize örnek olması
gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda her üç programa ait değerlendirmeler yer almaktadır.

Mimarlık Bölümü


Öğrencilerin kullanımına yönelik öğrenme kaynaklarının çeşitliliği ve yönetim sistemi (tesis ve
altyapılar):
Proje dersleri için stüdyolar ve diğer dersler için sınıflar bulunmaktadır; ancak fiziksel koşulları
oldukça yetersizdir (aydınlatma vb. bakımından). Öğrenciler çalışmaları için koridoru
kullanmaktadır. Program dâhilinde yer alan bilgisayar laboratuvarı için güncel programlar
temin edilmektedir. Program dâhilinde öğrencilerin kullanımına yönelik olarak sınıflar dışında
tesis ve altyapı bulunmamaktadır.



Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin çeşitliliği:
Öğrenci toplulukları aracılığıyla bu etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler Planlama
Topluluğu ve Bisiklet Topluluğu aracılığıyla faaliyetler düzenlemekte ve düzenlenen
faaliyetlere katılmaktadır.



Programda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ve yönetim
sistemi:
Öğrencilere, program dâhilinde danışman öğretim üyeleri rehberlik etmektedir. Psikolojik
danışmanlık hizmetleri için ise Gazi Üniversitesi Medikodan yararlanabilmektedirler.



Programda özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (mülteciler, engelli veya uluslararası
öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler:
Programda, özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel
hizmetler bulunmamaktadır. Üniversite bünyesinde sağlanmaktadır.



Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımına ait
karar mekanizmaları:
Programa ait yıllık bütçe bulunmamaktadır.

Programa Ait Belgeler


Programa ait bilgilere; Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bilgi paketleri
altında
http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=0&baslik=1&FK=10&BK=60&
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ders_kodu=&sirali=0&fakulte=M%DDMARLIK+FAK%DCLTES%DD&fakulte_en=FACULTY+OF+
ARCHITECTURE&bolum=M%DDMARLIK&bolum_en=ARCHITECTURE&ac=11 web sayfası
üzerinden erişilebilir.
Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi bulunmaktadır.
Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı Programa ait yıllık bütçe
bulunmadığı için tanımlanmamaktadır.
Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları Gazi üniversitesi öğrenci
bilgi sistemindeki anketler ile sağlanmaktadır.

İyileştirme Kanıtları



Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar bulunmamaktadır.
Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi öğrenci topluluğu
danışman üyesi tarafından yapılmaktadır.
 Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi tasarım stüdyoları
sergileri, söyleşiler ve çalıştaylar ile sağlanmaktadır.
Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları anket sonuçları Rektörlük Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığınca toplanmaktadır.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
➢ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Şehircilik Projesi derslerinin gerçekleştirildiği derslikler,
diğer üniversitelerdeki Mimarlık Fakültesi atölye formatları incelendiğinde, fiziksel açıdan
yetersiz kalmaktadır. Bilgisayar laboratuvarı ise son yıllarda bölüme gelen öğrenci sayısının
artış göstermesiyle, yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Fakülteye ait olan kütüphane ise bir
çalışma ortamı sunmaktadır ancak hem küçük kalmaktadır hem de zemin katın altında
bulunması nedeniyle öğrencilerin çalışması için uygun bir ortam değildir. Aynı şekilde, Şehir
ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerine ait atölyelerin
bulunduğu katta, öğrencilerin çalışmaları için (bazen büyük paftalarla çalışmak gerekmektedir
ve bu paftalar da geniş alanlar gerektirmektedir) öğrencilere yönelik bireysel çalışma alan
imkanı oldukça kısıtlıdır. Bunun yanında, bölüme ait 1 adet, yüksek lisans derslerinin
gerçekleştirildiği ve bölüm kurullarının yapıldığı bir toplantı salonu bulunmaktadır.
➢ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün temeli olan atölye dersleri, farklı kentlerdeki
uygulamalar ile gerçekleşmekte ve her dönem katılımın zorunlu olduğu atölye teknik gezileri
ile desteklenmektedir. Öğrencilerin bu gezilerdeki masrafları için ayrılmış bir ödenek
bulunmamakta ya da kimi durumlarda çok sınırlı olarak bulunmaktadır. Yurtdışında bir atölye
çalışması için ise kaynak hiç yoktur.
➢ Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımının teşviki aşamasında, farklı bilgisayar programlarının
kullanılması teşvik edilmektedir. Bu amaçla açılan dersler vardır.
➢ Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik, Şehir Plancıları Odası’na
katılımları teşvik edilmektedir.
➢ Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren
durumlarda, planlama büroları ve bazı kamu kurum ve kuruluşları, öğrencileri stajyer olarak
kabul edebilmektedir.
➢ Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmamaktadır.
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Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü










Öğrencilerin kullanımına yönelik öğrenme kaynaklarının çeşitliliği ve yönetim sistemi (tesis ve
altyapılar)
Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapıların planlaması rektörlük ve dekanlık
seviyesinde yapılmaktadır.
Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin çeşitliliği
Öğrencinin gelişimi için bölüm bünyesinde öğrencilerin topluluk kurması teşvik edilmektedir.
Bunun dışındaki faaliyetler rektörlüğün ilgili birimlerinde yapılmaktadır.
Programda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ve yönetim
sistemi
Programda öğrencilere sadece akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Programda özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (mülteciler, engelli veya uluslararası
öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler.
Programda bu tip öğrenciler için uygulanan hizmetler rektörlük tarafından yönerge ile
belirtilmiştir.
Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımına ait
karar mekanizmaları.
Program bünyesinde herhangi bir karar mekanizması bulunmamaktadır.

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TOPLUMSAL KATKI
Birimin ve kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesini yapması beklenmektedir. Araştırma süreci
birimin sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin
belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek
değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir
süreç olarak ele alınmalıdır.
Birim programlarının araştırma süreci, gelişim olanakları ve hedefleri ile bu hedeflerin kimler
tarafından gerçekleştirileceği bu bölümde belirtilmektedir.

4.1 Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
Mimarlık Bölümü
Program, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve
toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmektedir.


Programın araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştırma
politikası:
Mimarlık bölümümüzün araştırma alanlarını öğretim üye ve elemanlarımızın yaptığı yayınlar,
araştırma projeleri, mimari projeler, iç ve dış paydaşlarla yapılan eğitim öğretim ve
danışmanlık hizmetleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan stratejimiz araştırma-eğitim-uygulama
bütünselliğini sağlamaktır. Ayrıca farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı, farklı bakış açılarının bir
araya getirildiği disiplinler arası yaklaşımlara öncelik verilmesi, toplumsal yararı gözetecek
biçimde; Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi,
sürekli kılınması hedeflenmiştir.



Programdaki araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği
alanlar ve bu alanlarda izlenen politikalar:
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Mimarlık bölümümüzün araştırma alanlarını öğretim üye ve elemanlarımızın yaptığı yayınlar,
araştırma projeleri, mimari projeler, iç ve dış paydaşlarla yapılan eğitim öğretim ve
danışmanlık hizmetleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan stratejimiz araştırma-eğitim-uygulama
bütünselliğini sağlamaktır. Ayrıca farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı, farklı bakış açılarının bir
araya getirildiği disiplinler arası yaklaşımlara öncelik verilmesi, toplumsal yararı gözetecek
biçimde; Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi,
sürekli kılınması hedeflenmiştir.


Programdaki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği
alanlar ve buralarda izlenen politikalar:
Mimarlık bölümümüzün araştırma alanlarını öğretim üye ve elemanlarımızın yaptığı yayınlar,
araştırma projeleri, mimari projeler, iç ve dış paydaşlarla yapılan eğitim öğretim ve
danışmanlık hizmetleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan stratejimiz araştırma-eğitim-uygulama
bütünselliğini sağlamaktır.



Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ve bu hedeflerin birimin araştırma-geliştirme
stratejilerine etkisi:
Bölümümüz ekolojik, sürdürülebilirlik, tarihi ve kültürel mirasın korunması, tasarım süreçleri,
malzeme geliştirilmesi ve strüktür araştırmalarına yönelik yerel/bölgesel/ulusal kalkınma
hedefleriyle araştırma geliştirme stratejisine bağ kurmaktadır.



Yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkısının teşvik edilmesi ve
sonuçların değerlendirilmesi:
Bölümümüz ekolojik, sürdürülebilirlik, tarihi ve kültürel mirasın korunması, tasarım süreçleri,
malzeme geliştirilmesi ve strüktür araştırmalarına yönelik yerel/bölgesel/ulusal kalkınma
hedefleriyle araştırma geliştirme stratejisine katkı sağlamaktadır.

Programa Ait Belgeler






Programın araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları,
Programın öncelikli alanları,
Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri,
Toplumsal katkıya yönelik performans göstergeleri (yerel/bölgesel/ulusal varsa uluslararası),
Araştırma-Geliştirme teşvik ve destek sistemi ile ilgili olarak;
bölümümüz stratejisi ve hedefleri doğrultusunda elde edilen;
o
o
o
o
o

Araştırma Girdileri
Araştırma Ortamı
Araştırmayı destekleyen idari ve mali yönetişim süreçleri
Araştırma çıktıları
Araştırma ile yaratılan fark/etki

başlıkları altında oluşturulmuş ve ekte sunulmuştur.
İyileştirme Kanıtları


Programın araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair
uygulamalar,
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Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinde araştırma politikasının uygulandığına dair
kanıtlar,
Toplumsal katkı süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını gösteren veriler (ör.
demografik veriler, işgücü piyasası),
Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımını gösteren kanıtlar,
bölümümüz stratejisi ve hedefleri doğrultusunda elde edilen;
o
o
o
o
o

Araştırma Girdileri
Araştırma Ortamı
Araştırmayı destekleyen idari ve mali yönetişim süreçleri
Araştırma çıktıları
Araştırma ile yaratılan fark/etki

başlıkları altında oluşturulmuş ve ekte sunulmuştur.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü















Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün akademik ve araştırma stratejisi; Bölüm Yönetim Kurulu
tarafından belirlenmektedir.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün akademik ve araştırma stratejisi; kentlerin planlanması,
korunması, ulaşımının düzenlenmesi, sosyo-ekonomik gelişmişliklerinin artırılması gibi
hedeflere odaklanmaktadır. Bu hedefler, bölüm bünyesindeki akademik kadro tarafından
planlama disiplini kapsamındaki farklı toplum katmanlarında projeler ve yayınlar üretilerek
kuramsal ve uygulamalı boyutlarda ele alınmaktadır.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün akademik ve araştırma stratejisi; araştırma konuları
bakımından ekonomik, sosyal, mekânsal, yönetsel (idari) vb. konularda çok boyutlu olarak ele
alınmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalar kuramsal boyutta kalmamakta; uygulama boyutunda
da çeşitli kurum ve kuruluşlar (bakanlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları) ile sağlanan
ortaklıklar neticesinde hayata geçirilebilmektedir.
Kent İçin Ulaşım Teknolojileri Erişilebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM) Şehir ve
Bölge Planlama akademik kadrosunda yer alan öğretim elemanları öncülüğünde kurulmuştur.
Merkez kapsamında yürütülen projelerde bölüm öğretim elemanları yer alabilmektedir.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ndeki Şehircilik Projesi atölye dersleri kapsamında yapılan
farklı ölçeklerdeki planlar, çalışılan alandaki yerel yönetimlere, rehber niteliğinde bir yol
gösterici belge olması amacıyla, genellikle gerçekleştirilen bir sergi yolu ile sunulmaktadır. Bu
işlem genellikle her yıl, genellikle tüm atölye gruplarınca devam ettirilmektedir.
Bölüm, araştırma stratejisinin bir parçası olarak birimler ve kurumlar arası araştırma
faaliyetlerini; söyleşi vb. bilimsel etkinliklerle geliştirmeye çalışmaktadır.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün akademik ve araştırma stratejisi doğrultusunda
disiplinler arası araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Özellikle kamu yönetimi, mimarlık,
peyzaj mimarlığı gibi branşlar ile ortaklıklar desteklenmektedir.
Şehir ve Bölge Planlama eğitimi, kentlerle birebir ilişkili olduğu için, kentlerdeki değişimler,
planlama eğitiminin gelişim sürecini de etkilemektedir. Bu doğrultuda Türk kentlerinin ve
ülkenin geçirdiği sosyal ve mekansal süreçler, planlama eğitiminin temel değişim öğelerini
oluşturmaktadır.
Bölümün, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili herhangi bir girişimi (etik
komisyonu vb.) bulunmamaktadır.
Araştırma çıktıları üniversite tarafından ödüllendirilmekte olup; ayrıca bölüm tarafından
verilen bir ödül bulunmamaktadır.
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Bölüm Başkanlığı tarafından öğretim elemanlarına gönderilen e-postalar yoluyla, bölüm
elemanları çeşitli güncel bilimsel faaliyetlerden haberdar olmaktadır.
Verilen doktora derecelerinin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı
üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip edilmemektedir.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla öğretim
elemanlarına gerekli altyapıyı imkanları dahilinde sağlamaya çalışmaktadır. Mali kaynaklar,
Fakülte Dekanlığı kapsamında sağlanmaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü










Programın araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştırma
politikası
Program araştırma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda öğretim elemanları bireysel
araştırma politikalarını izlemektedirler.
Programdaki araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği
alanlar ve bu alanlarda izlenen politikalar:
Bölüm bünyesinde lisans seviyesinde olan öğrencilere mezuniyet projesi kapsamında sektör
ihtiyaçlarına göre tasarım yaptırılmaktadır.
Programdaki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği
alanlar ve buralarda izlenen politikalar
İlgili sektör firmaları ile ikili anlaşmalar neticesinde araştırma geliştirme yapılmaktadır.
Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ve bu hedeflerin birimin araştırma-geliştirme
stratejilerine etkisi
Program öğretim elemanları araştırma-geliştirme stratejilerini yerel/bölgesel/ulusal kalkınma
hedeflerine göre belirlemektedir.
Yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkısının teşvik edilmesi ve
sonuçların değerlendirilmesi
Program öğretim elemanlarını tarafından yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik ve sosyokültürel yapıya teşvik edilmesi rektörlük tarafından sağlanmaktadır. Sonuçlar rapor ile
değerlendirilmektedir.

4.2 Araştırma Kaynakları
Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmak ve bunların
etkin şekilde kullanımına yönelik politikalara ve stratejilere sahip olmak adına özen göstermektedir
(Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı
teşvik etmektedir.).
Birimimiz araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan fiziksel altyapı
iyileştirilmelidir. Ancak bunu yapabilmek mevcut mali kaynaklarla mümkün olamamaktadır. Dış
kaynaklar, sponsorluklar bulunmalıdır. Bunun için dış paydaşlarla olan iletişim ağı güçlendirilmelidir.
Aşağıda bölümlerin kendi değerlendirmeleri yer almaktadır.

Mimarlık Bölümü



Programın araştırma-geliştirme alanındaki strateji ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini
sürdürebilmesi için gerekli kaynaklarını planlama, tedarik etme ve kullanma yöntemleri
sınırlıdır.
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Programın araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımı:
Program öğretim elemanları iç ve dış paydaşların araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılımını
desteklemektedir.



Programın araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme mekanizmaları:
Akademik faaliyetler yıllık olarak toplanmakta ve izlenmektedir.



Programın araştırma çalışmalarında kullandığı üniversite dışı fonları kuruma aktarmaya
yönelik izlediği stratejiler:
Programın araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik
izlediği ortak stratejiler bulunmamaktadır.



Programın dış kaynaklardan sağladığı desteklerin (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.)
stratejik hedeflerine sağladığı katkı oranı:
Öğretim elemanlarının dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk
vb.) ile stratejik hedeflere katkı sağlanmaktadır.

Programa Ait Belgeler





Araştırma-Geliştirme altyapısı (laboratuvarları, merkezleri vb.) bilgileri,
Araştırma-Geliştirme bütçesi (gelirleri, dış kaynakları, öncelik alanlarına göre dağılımı,
birimlere göre dağılımı),
Araştırma-Geliştirmede kurumsal yetkinlik alanları (sahip olunan uzmanlıklar, proje alanları,
patent alanları, vb.),
Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla yapılan işbirlikleri (fuar, kariyer günleri, projeler vb.)
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığınca sağlanabilir.

İyileştirme Kanıtları




Programa son üç yılda yapılan dış fon aktarımına ait değişimler,
Kurum dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere yürütülen faaliyetler,
Programın, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklarda yaptığı
iyileştirmeler,
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığınca sağlanabilir.

Şehir ve Bölge Planlama





Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim elemanlarının araştırmalarını yapabilmeleri için,
bölümün altyapısı yeterlidir. Ancak, Fakülte tarafından sağlanan mali kaynaklar yeterli
olmaktan çok uzaktır.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kapsamında mali anlamda bir kaynak söz konusu değildir.
Gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler için, Fakülte tarafından mali kaynak sağlanmakta, ancak
yetersiz kalmaktadır.
Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisinde herhangi bir öncelik tanımlanmamıştır.
Bunun yanı sıra, TÜBİTAK, BAP projeleri vb. gerçekleştirilen projeler için, ilgili kurumlar mali
destek sağlamaktadırlar.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bilgisayar laboratuvarında kullanılan yazılımlar, lisanslı
yazılımlardır.
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Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların
sürekliliği fakülte bütçesi, TÜBİTAK vb. projelerin bütçeleri vb.lerinin yardımıyla
sağlanmaktadır.
Birimin fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki
faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterli değildir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü









Programın araştırma-geliştirme alanındaki strateji ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini
sürdürebilmesi için gerekli kaynaklarını planlama, tedarik etme ve kullanma yöntemleri
Programın herhangi bir kaynak planlama, tedarik etme ve kullanma yöntemi ile alakalı
yöntemi bulunmamaktadır. Bu planlamalar rektörlük veya ilgili kuruluşlar tarafından
yapılmaktadır.
Programın araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımı
Araştırma-geliştirme faaliyetleri sırasında paydaşların katılımı ilgili öğretim elemanın isteği ile
olmaktadır.
Programın araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme mekanizmaları
Program araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek ile yetkili değildir.
Programın araştırma çalışmalarında kullandığı üniversite dışı fonları kuruma aktarmaya
yönelik izlediği stratejiler
Üniversite dışı fonların kuruma aktarılması rektörlük veya dekanlık tarafından yapılmaktadır.
Programın dış kaynaklardan sağladığı desteklerin (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.)
stratejik hedeflerine sağladığı katkı oranı
Program rektörlük döner sermaye kuralları ölçüsünde katkı alabilmektedir.

4.3 Araştırma Kadrosu
Birim, araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açıktır.
Her program bunu kendi uzman akademik kadrosuyla gerçekleştirmektedir.

Mimarlık Bölümü
Program, araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık
olmaktadır.


Programda araştırma kadrosunun beklenen araştırma yetkinliklerine ilişkin tanımlı süreçler:
Bölüm bünyesinde 12 Profesör, 7 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi, 8 Öğretim Görevlisi Dr., 6
Araştırma Görevlisi Dr., 6 Araştırma Görevlisi, 26 ÖYP Araştırma Görevlisi ve 27 Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlileri (farklı dönemlerde sayılar değişkenlik gösterebilir) yer almaktadır.



Araştırma kadrosunun yetkinliklerinin arttırılması için:
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve mesleki etkinliklere katılmaktadırlar. Bilimsel
araştırma projeleri, AR-GE Projeleri, TÜBİTAK Projeleri vb. ulusal ve uluslararası projeler
yürütülmektedir. Ayrıca yeni imkanlar oluşturulması için kamu kurumları, özel kuruluşlarla
ilişkiler hedeflenmektedir.



Araştırma kadrosunun yetkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi:
Akademik faaliyet ve kalite raporları göstergesidir.
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Araştırma kadrosunun atanması ve yükseltilmesi süreçlerinde kurumun araştırma-geliştirme
hedefleri ile uyumlu adil ve açık yaklaşımlar:
Bilimsel araştırma projeleri, AR-GE Projeleri, TÜBİTAK Projeleri vb. ulusal ve uluslararası
projelerle Araştırma kadrosu; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetleri öğretim
elemanları bazında teşvik edilmektedir.

Programa Ait Belgeler



Programın AR-GE hedefleri ile Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri ilişkisi,
Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı
süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) ile ilgili belgeler Rektörlük
Personel Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

İyileştirme Kanıtları



Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek
üzere yapılan uygulamalar, Akademik teşvik ve yayın ödülüdür.
Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan eğitimler
(programı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve
mesleki etkinliklere katılmaktadırlar.

Şehir ve Bölge Planlama





Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde işe alınan veya atanan öğretim elemanlarının gerekli
yetkinliğe sahip olması, YÖK ve Üniversite tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre
sağlanmaktadır.
Bölümde araştırma kadrosunun yetkinliği kadro sürecinde jüri heyetlerince, sonrasında
yaptıkları bilimsel yayın ve eğitim-öğretim faaliyetlerindeki performansları dikkate alınarak
değerlendirilmektedir.
Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için, öğretim elemanlarına
gerekli alt yapı destekleri verilmektedir (bilgisayar vb.). Bunun yanı sıra, öğretim
elemanlarının her türlü bilimsel faaliyetlere katılımı teşvik edilmektedir.
Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansı, YÖK’ün ve üniversitenin belirlediği
kriterlere göre gözetilmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü







Programda araştırma kadrosunun beklenen araştırma yetkinliklerine ilişkin tanımlı süreçler
Gazi üniversitesi bünyesinde tanımlı olan akademik yükseltme kriterleri geçerlidir.
Araştırma kadrosunun yetkinliklerinin arttırılması
Program araştırma kadrosunun yetkinliklerinin artırılmasında gereken desteği sağlamakla
beraber akademik teşvik düzenlemesinden faydalanmaktadır.
Araştırma kadrosunun yetkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Birim akademik personelden her yılın sonunda faaliyet raporu istemektedir. Gönderilen
raporlar değerlendirilerek akademik kurulda sunulmaktadır.
Araştırma kadrosunun atanması ve yükseltilmesi süreçlerinde kurumun araştırma-geliştirme
hedefleri ile uyumlu adil ve açık yaklaşımlar
Araştırma kadrosunun atanma aşamasındaki süreçlere ait açıklamalar bölüm internet
sayasında ilan edilmektedir.
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4.4 Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmekte,
değerlendirmekte ve sonuçlarını yayımlamaktadır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve
geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmaktadır.

Mimarlık Bölümü


Programın araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin etkililik düzeyi/performansının
ölçülmesi ve değerlendirilmesi:
Her yılsonunda toplanan bilgiler ışığında öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performansı ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.



Programın, araştırma hedeflerine ulaşabilmesi için faaliyetlerini gözden geçirmek ve
iyileştirmek üzere kullandığı yöntemler:
Her yılsonunda toplanan bilgiler ışığında öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performansı ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.



Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarının paydaşlarla ve
kamuoyuyla paylaşılması:
Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları internet sitesi ve
sosyal medyada duyurulmaktadır.



Programın bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısının ölçülmesi:
o Programın bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Akademik faaliyet ve kalite
raporları ile ölçülmektedir
o Öğretim elemanlarımızın yayınları çok sayıda atıf almakta, böylelikle hizmet sektörü
dışında eğitim alanına da katkı sağlanmaktadır.
o Başka bilim – uygulama alanındaki paydaşlarla işbirliği olanağını artırmaktadır.
o Araştırmalar sonucunda özellikle koruma alanında yapılan çalışmalar bölgesel
anlamda kalkınma ve uluslararası tanınırlık açısından önemlidir.
o Araştırmalar sonucunda özellikle sürdürülebilirlik ve fiziksel çevre kontrolü alanında
paydaşlarla ortak çok sayıda proje ve ar-ge projeleri mevcuttur. Çalışmalar
bölgesel/ulusal kalkınma bağlamında ekonomik etkiye sahiptir.
o Araştırmalar sonucunda özellikle yapı malzemesinin üretimi, tarihi malzemelerin
belgelenmesi ve yeni tasarım alanında kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
o Araştırmalar sonucunda özellikle tasarım sürecinde bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin
kullanımı araştırılmış. Yeni yazılımların tasarım sürecinde kullanımı üzerine çalışmalar
yapılmıştır.
o Araştırmalar sonucunda mimari tasarım sürecinde değerlendirmeye yönelik, sanat,
felsefe, teknoloji, arkeoloji, sanat tarihi, matematik, temel bilimler ile etkileşimlerle
yeni değerlendirme modelleri tanımlanmaktadır.
o Araştırmalar sonucunda mimarlık eğitiminin gelişimi ve sürdürülebilirliği üzerine
araştırmalar yapılmıştır.
o Araştırmacıların,
kamu ve özel kuruluşlarda yaptığı komisyon üyelikleri,
danışmanlıklar, diğer üniversitelere verdiği danışmanlıklar bulunmaktadır.
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Programa Ait Belgeler





Programın araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izlemek üzere kullandığı
sistem
Kurumun ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık öz değerlendirme raporu
Merkezlerin ve laboratuvarların araştırma-geliştirme faaliyetleri yıllık öz değerlendirme
raporu
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve projelerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için
kullanılan mekanizmaların (belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleridir.

İyileştirme Kanıtları




Kurumun ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık öz değerlendirmelerinden
hareketle yapılan iyileştirmeler
Araştırma performansının iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (altyapı, insan kaynağı, fon
kaynaklarının kullanımı, üniversite-sanayi işbirliği vb. uygulamalar)
Programın araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar (Ranking
sistemleri-QS, Times Higher Education URAP, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb.
göstergeler)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü




Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma performansı; öğretim elemanlarından aylık
olarak düzenli talep edilen faaliyet raporları ile belirlenmektedir.
Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma jüriler ve
hakemlerdir.
Birimin araştırma performansı; öğretim elemanlarından aylık olarak düzenli talep edilen
faaliyet raporları ile belirlenmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü








Programın araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin etkililik düzeyi/performansının
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Akademik personelden aylık ve yıllık faaliyet raporu istenmektedir. Toplanan raporlar bölüm
faaliyet raporunda değerlendirilmektedir.
Programın, araştırma hedeflerine ulaşabilmesi için faaliyetlerini gözden geçirmek ve
iyileştirmek üzere kullandığı yöntemler
Program altı ayda bir geniş katılımlı bölüm kurulu toplayarak faaliyetlerini gözden geçirerek
toplanan bilgiler ışığında programda iyileştirme yapmaktadır.
Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarının paydaşlarla ve
kamuoyuyla paylaşılması
Araştırma faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlar ilgili kurumun izni doğrultusunda
paydaşlara duyurulmaktadır.
Programın bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısının ölçülmesi
Birimin ekonomiye katkısı ölçülmemiştir.
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5. YÖNETİM SİSTEMİ

5.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı:
Fakültemizde Dekan, 2 adet Dekan Yardımcısı, 1 Fakülte Sekreteri, 30 İdari Personel, 9 temizlik
personeli görev yapmaktadır. Bölümlerde bir bölüm başkanı, iki bölüm başkan yardımcısı, iki idari
personel ve bir destek hizmetleri elemanı bulunmaktadır.
Eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik operasyonel süreçler, öğretim elemanları ile sağlanmaktadır.
İdari/destek süreçler ise Bölüm Başkanlıkları tarafından yönetilmektedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde,
araştırma görevlilerince desteklenmektedir. İlgili komisyonlar doğrudan bölüm yönetimine bilgi
destek ve danışmanlık vermektedir. Eylem planı eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile
oluşturulmaktadır.
Bu yapılanmanın dışında Fakülte Yönetim Kurulu; Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için
seçtiği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten, Fakülte Kurulu ise Dekanın başkanlığında
Bölüm Başkanlarının yanı sıra Fakülte Kurulunun üç yıl için seçtiği üç profesör, iki doçent ve bir
yardımcı doçentten oluşmaktadır.
Mimarlık Fakültesi Akademik ve İdari Personel Şeması

AKADEMİK
BİRİM KURULU

YÖNETİM
KURULU

DEKAN

DEKAN YARDIMCILARI

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ
ÇALIŞMA GRUPLARI

MİMARLIK
BÖLÜMÜ

ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
TASARIMI BÖLÜMÜ

DESTEK HİZMETLER
BİRİMİ
ÇALIŞMA EKİPLERİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ
ÇALIŞMA EKİPLERİ

KÜTÜPHANE
KURUL VE
KOORDİNATÖRLÜKLER
PERSONEL HİZMETLERİ BİRİMİ

BÖLÜMLER
MİMARLIK BÖLÜMÜ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMÜ

BÖLÜM BŞK. BÖLÜM BAŞK YRD.
BÖLÜM BAŞK YRD.
BÖLÜM BŞK. BÖLÜM BAŞK YRD.
BÖLÜM BAŞK YRD.
BÖLÜM BŞK. BÖLÜM BAŞK YRD.
BÖLÜM BAŞK YRD.

BÖLÜM SEKRETERİ, İDARİ PERS.
YARDIMCI HİZMETLİ
BÖLÜM SEKRETERİ, İDARİ PERS.
YARDIMCI HİZMETLİ
BÖLÜM SEKRETERİ, İDARİ PERS.
YARDIMCI HİZMETLİ
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5.2 Kaynakların Yönetimi
Birim; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli
kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahiptir (İlan edilmiş yönetim sistemi
belgesi).


İnsan kaynaklarının yönetimi ve etkinliği,
Bölümlerde akademik, idari ve yardımcı personelin görev tanımları yapılmıştır.



Programın işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip
olması,
Tanımlanan görev tanımlarına göre insan kaynaklarının yönetimi gerçekleştirilmektedir.



Programın işe alınan/atanan personelinin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle
uyumunun sağlanması,
İdari ve destek hizmetleri sunan personel, tecrübeli personellerden oluşmaktadır.



Mali kaynakların yönetimi ve etkinliği,
Bölümlerin kendi bütçesi veya mali kaynağı yoktur. Mali kaynakların yönetimi, bölümün bağlı
olduğu Mimarlık Fakültesi tarafından yönetilmektedir.



Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinliği
Rektörlük tarafından güvence altına alınmıştır.

5.3 Bilgi Yönetimi Sistemi
Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli
bilgi ve verileri periyodik olarak toplamaktadır. Bu veriler analiz edilmekte ve performans süreçlerini
değerlendirilmektedir.


Programlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak, öğrencilerin gelişimleri ve başarı
oranları ilgili dersi yürüten öğretim üyeleri tarafından izlenmekte, niceliksel veriler ile düzenli
öğrenci görüşleri toplanmaktadır.
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak, öğretim elemanlarının içinde bulundukları projeler ve
yaptıkları bilimsel yayınların sayısı ve ayrıntıları, öğretim elemanlarından dönemsel olarak
talep edilmektedir.



Programlarda izlemesi gereken anahtar performans göstergelerine ait değerlerin toplanması
ve paylaşımının Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) ile desteklenmesi
BYS ile işlem yapılmamaktadır.



Birimde kullanılan BYS’nin, kalite yönetim süreçleri ile ilgili herhangi bir entegrasyon
bulunmamaktadır.



BYS ile desteklenen süreçlerden elde edilen verilerin analizi ve paydaşlarla paylaşılması
Elde edilen bilgiler komisyonlar tarafından paydaşlara bildirilmektedir.
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Toplanan verilerin güvenliği, kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanması yoluyla sürdürülmekte, bir
protokol bulunmamaktadır.



Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere yapılan
uygulamalar Rektörlük tarafından güvence altına alınmıştır.

Programa Ait Belgeler




Programın bilgi yönetimi konusundaki politikası
Programın kullandığı bilgi sistemi, fonksiyonları ve desteklediği süreçler
Kurumsal bilginin (performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, değerlendirme
raporları vb.) elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasında tanımlı süreçler
ve uygulamalar
ile ilgili bilgiler Rektörlük tarafından sağlanabilir.

İyileştirme Kanıtları





Toplanan bilgilerin güvenliği ve güvenirliğinin güvence altına alındığını gösteren uygulamalar
Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin uygulamalar
Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporları
BYS analiz sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımına ilişkin örnekler
ile ilgili bilgiler Rektörlük tarafından sağlanabilir.

5.4 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
Birim, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına
almaktadır.


Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler:
Farklı mesleki deneyimlerin programların eğitim sürecine aktarılabilmesi amacıyla Kurum
dışından yarı zamanlı öğretim görevlisi istihdam edilmektedir. Yarı zamanlı öğretim
elemanlarının istihdamında alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan kişiler
olmasına özen gösterilmektedir.



Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesinin sağlanmasına ve sürekliliğinin
güvence altına alınmasına yönelik uygulamalar:
Kurum dışından alınan yarı zamanlı öğretim elemanları Programların uygulamalı dersleri olan
stüdyo derslerinde tam zamanlı öğretim üyeleri ile birlikte çalışmakta bu yolla hizmetin
uygunluğu ve kalitesi güvence altına alınmaktadır. Yarı zamanlı öğretim elemanlarının uzun
zamandır Fakültemizde hizmet veriyor olmaları da hizmetin sürekliliğinin güvence altına
alınmış olduğunu göstermektedir.

Birime Ait Belgeler



Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi
Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler
İle ilgili bilgiler Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığınca sağlanabilir.
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İyileştirme Kanıtları



Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar
İyileştirme uygulama örnekleri
ile ilgili bilgiler Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığınca sağlanabilir.

5.5 Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme
Birim, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm
faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamakta ve
kamuoyunu bilgilendirmektedir. Birim, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp
değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahiptir.


Birimin topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme
faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma
şekli ve paylaşım ortamları:
Birimimizde yer alan programların eğitim amaçları ve kazanımları internet üzerinden tüm
açıklığıyla kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir.



Birim hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politikası ve uygulamaları:
Birim, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına almaktadır.

Birime Ait Belgeler


Birim kamuoyu ile paylaştığı bilgileri ve paylaşım kanallarını açık tutmaktadır. Bunlar
üniversite bültenleri, web sayfası gibi medyadan izlenebilir.

İyileştirme Kanıtları



Dekanlığımızın, periyodik olarak düzenlediği değerlendirme toplantıları olacaktır.
Paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıtılması bu toplantılara davet edilmeleri ile
olanaklı hale gelmiştir.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde bulunan Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanlıkları, öğretim elemanları, idari ve destek personeliyle ve
en önemlisi de öğrencileriyle çağdaş bir akademik yapıya sahiptir. Kapsamında bulunan
programlardaki (lisans, yüksek lisans ve doktora) kalite güvence sistemi işleyişini de bütün
bileşenleriyle, iç ve dış paydaşlarının katılımıyla destekleyen, şeffaf birer yapıdadır. Fakültenin her üç
bölümünün de sahip olduğu disiplinler arası yapı, farklı alanlarda işbirliğine olanak tanımakta ve
mezuniyet sonrasında mezunların mesleklerini farklı alanlarda icra etmelerini sağlamaktadır. Tüm
bölümlerin birinci yılında verdikleri temel tasarım eğitimi öğrencilerin yetenek ve becerilerinin
gelişmesini sağlamakta ve bu yaratıcı eğitim ilerleyen yıllarda meslek bilgisi ve tecrübesi ile de
desteklenerek özgür düşünen, nitelikli ve yaratıcı meslek insanları yetişmesini sağlamaktadır.
Önümüzdeki eğitim dönemi için bölümlerin hedefleri aşağıda belirtilmektedir.
Mimarlık Bölümü Hedefleri:
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-

-

Bilgisayar Destekli Tasarım konusunda güncel yaklaşımların takip edilerek eğitime
yansıtılmasını sağlamak.
Disiplinler arası çalışmalar kapsamında yeterli ve gerekli alt yapının kurgulanması ile
mimarlığın kuramsal yapısının mesleki deneyimle bütünleşmesini sağlamak. Bu bağlamda
mimarlık, mühendislik ve tasarım üretiminin ayrılmaz parçalar olduğu bilincini kazandırmak.
Dünyaca ünlü, alanlarında uzman mimarların öncülüğünde ortak çalışmalar oluşturmak,
mimarlığın usta çırak ilişkisinden sağlıklı beslenmesini sağlamak.
Yapı/konstrüksiyon/malzeme alanlarında öncü kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
düzenlemek, tecrübe edinerek teorik bilginin yanında pratik bilgiler oluşturmayı sağlamak.
Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak çalışmalar kurgulayarak global bağlamda bilgi
etkileşimini sağlamak.
Bilgi ağını güncel tutmak ve güçlendirmek adına yeterli ve gerekli kapsamda paylaşımların
yapılmasını sağlamak.
Ar-ge projeleri yapmak, mimari proje yarışmalarına katılımı arttırmak olarak belirlenmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Hedefleri;
-

Bölüm ders programının gözden geçirilmesi, uluslararası örneklere uygun ve güncel
yaklaşımları da içeren öneri programın hazırlanarak onaylanması,

-

Bölümdeki araştırma performansının takip edilmesi ve ders programının sürekli
güncellenebilmesi için sistematik bir yöntem geliştirilmesi,

-

Öğrenci ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde deneyimlerini ve
hareketliliklerini artırmak üzere yurtiçi/yurtdışı staj ve yaz okulu olanakları oluşturulması ve
Erasmus, Leonardo benzeri çalışma ve ortaklık yöntemleri ile akademik hareketliliğin
desteklenmesi,

-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde farklı disiplinlerin bir araya geldiği proje çalışmalarının
desteklenmesi,

-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarının
arttırılması,

-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin plan ve proje yarışmalarına katılımının
desteklenmesi,

-

Meslek alanı ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi,

-

Mezun öğrenciler ile iletişimin ve işbirliğinin artırılması,

-

Öğrencilerin ders programı ve bölüm işleyişi ile ilgili konularda görüşlerini almak ve
değerlendirmek üzere çalıştay, toplantı, vs düzenlenmesi, anket çalışmaları yapılması olarak
belirlenmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Hedefleri:
-

Öğrencilerin ders programı ve bölüm işleyişi ile ilgili konularda görüşlerini almak ve
değerlendirmek üzere çalıştay, toplantı, vs düzenlenmesi, anket çalışmaları yapılması,
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-

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Üniversitemizin yer aldığı Araştırma Üniversitesi
normlarına destek olmak amacıyla, bilimsel araştırma ve yayın katkısının sağlanması,

-

Sanayi ile işbirliği kapsamında lider öğrencilerin yetişmesi,

-

Tasarım alanlarında öncü kurumlar arasında yer alarak tanınırlığın arttırılması ve kendini
yenileyen, içimizde bulunduğu çağa adapte olabilen mezun yetiştirme hedeflerini
benimsemektedir.

Fakültemizin tüm bölümleri ortak hedefi kendini güncelleyen ve çağdaş eğitimi her alanda uygulayan
bir akademik kurum olmaktır. Bunu gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası akademik tanınırlığın
artması, yayınların ve akademik etkinliklerin yaygınlaşması ve daha katılımcı ortamların yaratılması
öncelikli hedefimizdir.
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