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1. ARAŞTIRMA	VE	YENİLEŞİME	DÖNÜK	SÜREÇLERİN	VE	KAPASİTENİN	GELİŞTİRİLMESİ	
1.1. Akademik	personelin	ulusal	ve	uluslararası	dergilerde	yayımlanan	makalelerin	sayısını	arttırmak.		
1.2. Proje	 üretimini	 teşvik	 etmek	 için	 öğrencilerin	 araştırma	 projesi	 geliştirmelerine	 yönelik	

danışmanlık	yapmak.	
1.3.	 Ulusal	 ve	 uluslararası	 konferans,	 kongre,	 sempozyum,	 çalıştay	 vb.	 bilimsel	 etkinlikler	
düzenlemek	ve	etkinliklerde	sunulan	bildiri	sayısını	arttırmak.		
1.4.	Uluslararası	kuruluşlar,	kamu	kurumları	 (TÜBİTAK,	Bakanlıklar	vb.)	veya	özel	kuruluşlar	gibi	dış	
fon	 kaynaklı	 araştırma	 projelerine	 başvuru	 sayısını	 arttırmak,	 desteklenen	 projelerde	 görev	 alan	
akademik	personel	sayısını	arttırmak.	
1.5.	Yenilikçi	fikirleri	geliştirerek	AR-GE	projelerine	dönüştürmek.		
1.6.	Mekânsal	 tasarım	ve	planlamaya	 ilişkin	yazılım	geliştirmek,	uygulamaya	dönük	gerçekleştirilen	
araştırma	 (proje,	 yarışma	 vb.)	 sayını	 arttırmak,	 ulusal	 ve	 uluslararası	 yarışma	 ödülü	 veya	 bilimsel	
nitelikli	ödül	sayısını	arttırmak.	
1.7.	Yayımlanan	ulusal	ve	uluslararası	kitap/kitap	bölümü	sayısını	arttırmak.	
1.8.	 Araştırma	 ve	 uygulama	 çalışmalarını	 gerçekleştirmeye	 yönelik	 altyapı	 olanaklarını	 (teçhizat,	
donanım,	yazılım,	laboratuvar,	fiziki	mekân	vb.)	geliştirmek.	
1.9.	Araştırma	ve	uygulama	çalışmalarını	gerçekleştirmeye	yönelik	bütçe	olanaklarını	araştırmak	ve	
iyileştirmek.	

	
2. EĞİTİM-ÖĞRETİM	SÜREÇLERİNİN	İYİLEŞTİRİLMESİ	
2.1.	 2021-2022	 Akademik	 Yılı	 içinde	 mevcut	 müfredatın	 incelenmesi,	 kalite	 ve	 standartlarının	
yükseltilmesi	amacıyla;	alanda	yaşanan	gelişmeleri	takip	etmek	ve	gerekli	durumlarda	programlarda	
güncelleme	yapmak.		
2.2.	Mevcut	derslerin	akademik	içeriklerini	ulusal	ve	uluslararası	standartlara	göre	güncellemek.	
2.3.	Eşdeğerlik	ölçütlerini	uluslararası	düzeyde	karşılayan	yüksek	nitelikli	eğitim	vermek.	
2.4.	 Yeni	 eğitim	 anlayışlarına	 tümleşen	 Üniversitemizde	 Mimarlık	 Fakültesi’nin	 dijital	 öğrenme	
ortamını	geliştirmek.	
2.5.	 Akademik	 personel	 ve	 öğrencilerin	 ulusal	 ve	 uluslararası	 düzeyde	 deneyimlerini	 arttırmaya	
yönelik	hareketlilik	ve	değişim	etkinliklerine	katılım	sayısını	arttırmak.	
2.6.	 Uluslararası	 işbirliği	 yaratarak	 lisans	 eğitiminde	 uluslararası	 perspektifi	 geliştirmek,	 eğitim	
anlayışının	sürekli	güncellenerek	gelişmesini	sağlamak.	
2.7.	 Akademik	 danışmanlık	 sisteminin	 süreçlerini	 tanımlayarak	 öğrencilerin	 akademik	 ve	 bireysel	
gelişimlerini	sağlamak.	
2.8.	 Eğitim-öğretim	 süreçlerin	 şeffaflığını	 sağlamak	 ve	 öğrencilerden	 geri	 dönüşler	 alarak	 mevcut	
sistemi	güncellemek.	
2.9.	 Öğrencilerin	 ilgi	 alanlarına	 yönelik	 eğitim	 almasına	 olanak	 verecek	 şekilde	 seçmeli	 ders	
çeşitliliğini	sağlamak.	
2.10.	Bölümlerimizde	akreditasyona	yönelik	çalışmalar	yapmak.	
2.11.	Mevcut	 ve	 planlanan	 eğitim	 /	 öğretim	 faaliyetleri	 kapsamında	 ihtiyaç	 duyulan	 uzmanlıklar	
belirlenerek	bu	doğrultuda	akademik	personel	kadrosunu	geliştirmek.	

	



3. KURUMSAL	KALİTE,	KURUMSAL	YÖNETİM	VE	YAPININ	GELİŞTİRİLMESİ	
3.1.	 Yeni	 mezun	 verecek	 Bölümlerimiz	 için	 mezunlarla	 ilişkileri	 oluşturmaya	 yönelik	 mezun	 takip	
sistemini	 kurmak,	 mezunların	 kurumsal	 aidiyetini	 sağlayacak	 girişimlerde	 bulunmak,	 mezunlara	
ilişkin	bir	veri	tabanı	oluşturmak.	
3.2.	 Fakültenin	 tanınırlığını	 ve	 görünürlüğünü	 arttırmaya	 yönelik	 web	 sitesini	 geliştirmek,	 sosyal	
medya	hesaplarının	güncellenmesini	sağlamak.	
3.3.	Ulusal	ve	uluslararası	alanlarda	akredite	olmak,	Mimarlık	Bölümünü	ulusal	alanda	akredite	eden	
MİAK	 kurulu	 ve	 diğer	 uluslararası	 kurullara	 ilişkin	 araştırmalar	 yapmak,	 Şehir	 ve	 Bölge	 Planlama	
Bölümü	 için	 Planlama	 Okulları	 Birliği	 ve	 Şehir	 ve	 Bölge	 Planlama	 Eğitimi	 ve	 Akreditasyon	 Derneği	
(PLANED)	 çalışmalarına	 katılmak,	mezun	 verecek	 olan	 Bölümlerimizin	mezun	 verdikten	 sonra	 orta	
vadede	akreditasyona	başvurması	için	gerekli	araştırmaları	yapmak.	
3.4.	 Ulusal	 ve	 uluslararası	 standartları	 ve	 verileri	 inceleyerek	 fakültenin	 kurumsal	 kalitesini	
geliştirmeye	yönelik	gelecek	yıllara	ilişkin	hedefler	belirlemek.	
3.5.	Fakültenin	ders	kayıt	süreçlerini	ve	mezuniyet	süreçlerini	 tanımlamak,	 idari	kadronun	 işleyişini	
geliştirmek.	

	
4. TOPLUMSAL	HİZMET	ALANINDA	KAPSAM	VE	ETKİNİN	İYİLEŞTİRİLMESİ	
4.1.	 Mimarlık	 ile	 Şehir	 ve	 Bölge	 Planlama	 alanında	 toplumsal	 hizmet	 anlayışının	 gelişmesini	
sağlayacak	ders	uygulama	ve	araştırma	projelerini	hazırlamak.	
4.2.	 Mimarlık	 ile	 Şehir	 ve	 Bölge	 Planlama	 alanında	 üretilen	 bilginin	 toplumla	 paylaşılmasını	
sağlayacak	etkinlikler,	konferanslar	ve	sergiler	düzenlemek.		
4.3.	 Mimarlık	 ile	 Şehir	 ve	 Bölge	 Planlama	 alanında	 üretimlerin	 sosyal	 yaşamla	 bütünleşmesini	
sağlayacak	projeler	geliştirmek.	
4.4.	Mimarlık	ile	Şehir	ve	Bölge	Planlama	alanında	yerel,	bölgesel,	ulusal	ve	küresel	ölçekte	mevcut	
değişimlerin	değerlendirildiği	projeler	üretmek	ve	dış	paydaşlarla	ortak	etkinlikler	gerçekleştirmek.	
4.5.	 Dış	 paydaşlarla	 ilişkileri	 geliştirmek,	 paydaş	 gereksinimleri	 doğrultusunda	 toplumsal	 katkı	
alanında	sürekli	iyileştirme	çalışmaları	yapmak.	
4.6.	Topluma	hizmette	disiplinler	arası	işbirliğini	kurmak.	

	
5. ÇAĞDAŞ	MEKAN	GELİŞİMİNİN	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN	SAĞLANMASI	
5.1.	 Fakültenin	 açık	 ve	 kapalı	 mekânsal	 ihtiyaçlarının	 belirlenerek	 mekansal	 projeler	 üretmek	 ve	
öğrencilerin	 stüdyo,	 maket	 atölyesi	 ve	 laboratuvar	 gibi	 mekânsal	 ihtiyaçlarının	 karşılanmasına	
yönelik	projeler	geliştirmek.	
5.2.	Fakültenin	kullandığı	stüdyolarda	teknolojik	altyapıyı	iyileştirmek.	
5.3.	Bilgisayar	laboratuvarı	olanaklarını	arttırmak.	
5.4.	Dijitalleşen	çağdaş	dünyaya	entegrasyonun	bir	parçası	olarak	Mimarlık	Fakültesine	ait	bir	dijital	
alan	 oluşturmak,	 tüm	 idari	 ve	 akademik	 çalışmaların	 depolanabildiği	 ve	 paylaşılabildiği	 bu	 alana	
Mimarlık	 Fakültesi	 personelinin	 erişimini	 sağlamak,	 sürdürülebilir	 bir	 dijital	 çalışma	 alanını	
oluşturmak,	oluşturulan	Fakülte	arşivi	ve	hafızasını	kalite	yönetim	süreçlerinde	ve	eğitim-öğretimin	
geliştirilmesinde	etkin	olarak	kullanmak.	
5.5.	Engelsiz	yerleşke	yaşamını	geliştirmeye	yönelik	olarak	Mimarlık	Fakültesi	binasında	erişilebilirliği	
arttırmak.	
5.6.	 Sürdürülebilir	 yerleşkeye	 yönelik	 Mimarlık	 Fakültesi	 bünyesinde	 yeniden	 kullanım	 ve	 geri	
dönüşüm	süreçlerini	geliştirmek.	
5.7.	 Mimarlık	 Fakültesine	 ait	 kütüphanenin	 sahip	 olduğu	 kapasite	 incelenerek	 gerekli	 teknik	 ve	
mesleki	kitapları,	dergileri	ve	güncel	yayınları	temin	ederek	kütüphanenin	gelişimini	sağlamak.	
	


