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T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
MİMARLIK FAKÜLTESİ 

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI   
 
 
Toplantı No: 2020/02 
Toplantı tarihi: 10 Nisan 2020 
Toplantı Yeri: Skype 
 
Toplantıya katılanlar:  
 

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU + 

Mimarlık Bölümü Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU + 

Mimarlık Bölümü Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Rana KUTLU + 

Mimarlık Bölümü Öğrenci Temsilcisi  Aslıhan DEMİR  

 
Toplantı gündemi: 
 

1. Tüm dünyayı ve ülkemizi olumsuz bir şekilde etkileyen Kovid-19 salgını ve pandemi 
krizi devam ederken YÖK'ten gelen son duyurular, 10 Nisan 2020 tarihinde 
gerçekleştirilen İKÜ Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu'nda yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, teorik ve uygulamalı olarak Fakültemizde yürütülmekte 
olan derslerin çevrim içi olma durumu vd. diğer ilgili konular. 

Alınan Kararlar:  
 

1. Tüm dünyayı ve ülkemizi olumsuz bir şekilde etkileyen Kovid-19 salgını ve pandemi 
krizi devam ederken YÖK'ten gelen son duyurular ve 10 Nisan 2020 tarihinde 
gerçekleştirilen İKÜ Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nda yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, teorik ve uygulamalı olarak Fakültemizde yürütülmekte 
olan derslerin çevrim içi olma durumu ve diğer ilgili konular hakkında yeni kararlar 
alınmıştır.   

- Çevrim içi eğitim süreci devam eden tüm kuramsal ve uygulamalı derslerimizin 15 
Mayıs tarihi itibariyle tamamlanmasına karar verilmiştir.  

-Daha önce, Bahar dönemi bittikten sonra yüz yüze yapılmasına karar verilen MIM0107 
İç Mekan Tasarımı ve MIM0621 Yapım Tasarımı derslerinde çevrim içi eğitime derhal 
başlanarak Bahar dönemi sonuna kadar senkron ve asenkron yöntemlerle 
tamamlanmasına karar verilmiştir.  

-2019-2020 Bahar döneminde Staj dersini seçmiş olan, ancak büro ve şantiye stajlarını, 
yaşadığımız olağanüstü koşullar nedeniyle tamamlaması mümkün olamayacak 
öğrenciler için her iki Bölümümüzde Staj Komisyonlarında görevli öğretim üyelerimiz 
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aracılığıyla stajların, yaşamakta olduğumuz olağanüstü koşullara uygun olarak Bahar 
dönemi sonunda tamamlanmasının sağlanmasına karar verilmiştir.  

- Yazın stajlarını yapmayı planlayan öğrenciler için Yaz Öğretimi süresince Staj 
Komisyonlarında görevli öğretim üyelerimiz tarafından Staj derslerinin açılarak 
öğrencilerin dışarıda (çeşitli şantiye ya da ofislerde) yapamayacakları stajları nedeniyle 
mağduriyetlerinin önlenmesine karar verilmiştir.  

-23 Mart tarihinde üniversitemizde uzaktan eğitim süreci başlamadan önce, Fakülte 
Kurulumuz tarafından Mimarlık Bölümü'nde Mimari Tasarım dersleri ile Diploma 
Projesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde ise İç Mimarlık Proje ile Bitirme 
Projesi uygulamalı derslerinin uzaktan eğitimi konusunda çeşitli okulların yaklaşımları 
da değerlendirilerek söz konusu derslerde Bahar döneminden sonra yüzyüze eğitim 
hedeflenmiştir. Ancak, salgının devam etmesi, YÖK'ün yeni kararlar alarak sağlık 
tedbirlerini sürdürmesi nedeniyle kararlarımızda revizyon yapmamız gerekmiştir. Bu 
kapsamda, Mimari Tasarım / İç Mimarlık Proje dersleri ile Diploma /Bitirme Projesi 
derslerinin 20 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar 
verilmiştir.  

-Bu süreçte, doğal olarak, söz konusu derslerde uzaktan eğitime, diğer derslerden daha 
geç başlanma durumu olduğundan, eksik kalan derslerin 15 Mayıs'ta diğer derslerin 
tamamlanmasından sonra telafi eğitimiyle sürdürülebileceğine karar verilmiştir.  

 
 

 
TOPLANTIYA KATILANLAR 

 
Komisyon Üyesi İmza 

Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU                                                              

Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU   

Prof. Dr. Rana KUTLU   

Aslıhan DEMİR 


