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SUNUŞ
Fakültemizin 2021-2023 dönemindeki faaliyetleri için yol haritası niteliğindeki bu plan ile,
üstlendiğimiz misyonu en iyi şekilde yerine getirebilmenin arayışı içerisinde çalışmalarımızı
sürdürmeye kararlıyız.
Üniversitemizin bölgemize ve ülkemize katkılarına Fakülte olarak en üst düzeyde destek vermek
için tüm akademik/idari kadromuz ve öğrencilerimizle var gücümüzle çalışmaktayız.
Daha nitelikli bir ortamı her üç paydaşımız için sağlayabilme doğrultusunda, çalışmalarımıza
kararlılıkla devam etme amaç ve azmindeyiz.
Bu düşünce ve duygularla 2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Plan’ımızın, kurum ve
ülkemize gereken desteği verme doğrultusunda bizlere yol göstereceğine inanıyoruz.
Saygılarımla. 21.02.21
Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU
Dekan V.
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GİRİŞ
Fakültemizin kuruluşunun gerçekleştiği 2019 yılına kadar, ülkemizdeki üniversitelerin sayısı 207
olmuş ve öğrenci sayısı 8 milyona yaklaşmıştır. Öğretim elemanı sayısı ise 82 bin 487'si öğretim
üyesi olmak üzere 168 bin 326’ye ulaşmıştır.
Gelişmiş ülkelere kıyasla genç nüfus oranı daha yüksek olan ülkemizde, yüksek öğretim talebinin
artışına paralel olarak, üniversiteler yönünden niceliğin yanında niteliği aynı oranda
artırılmasında güçlük çekilmektedir.
Önde gelen üniversiteler yüksek nitelikli öğrenciyi kendine çekmekte; sundukları olanaklar ve
akademik kadrolarının zenginliği gibi nedenlerle daha avantajlı konumda yer almaktadırlar. Bu
yapı içinde, yeni kurulan bir üniversite olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve
onun Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak doğru stratejilerle niteliklerimizi, gücümüzü ve
etkinliğimizi artırmanın yollarını bulmak zorunda olduğumuz açıktır.
ALKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin akademik ve idari personeli olarak, analizlerimizi
doğru yapabildiğimiz oranda amaç ve hedeflerimize ulaşmadaki performansımızın artacağı
bilinciyle hazırlanmış bulunan bu planın, ülkemize faydalı olma yarışında başarımızı artırmasını
dilemekteyiz.
1

1. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

2

2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Fakülte yönetimi, 2019 yılındaki atama sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk iş olarak
mevcut 3 kişilik kadrosu ile bir yol haritası oluşturmuş; bu süreçte, ana hatlarıyla bir stratejik
plan hazırlığı da yapılmış ve Fakülte kurullarından geçirilmiştir.
Eylül 2019’da, Rektörümüz Prof.Dr. Ekrem KALAN idaresinde yeniden şekillenen Üniversitemizin
üst yönetiminin hazırladığı ALKÜ 2020-2024 Stratejik Planının Birimler ile paylaşılmasının
ardından, Kurum Stratejik Planı verileri dikkate alınarak Fakültemizin Stratejik Planı aşağıdaki
haline güncellenmiştir.
Bu süreçte, birimi oluşturan 4 akademik ve 1 idari personelin görüşleri alınarak taslak metin
nihai hale getirilmiştir.
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3. MEVCUT DURUM ANALİZİ
3.1. Genel Açıklama
Fakültemizin mevcut durumuna ilişkin analiz tarihçe, üst politika belgelerinin analizi, ürün ve
himetlerin faaliyet alanları bağlamında analizi, kurum içi analiz ve GZFT analizi başlıkları altında
ayrıntılı şekilde yapılmış olup, aşağıda yer almaktadır.
3.2. Kurumsal Tarihçe
Fakültemiz, 16 Şubat 2018 tarih ve 30334 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun
8/1/2018 tarihli ve 2018/11209 sayılı kararı ile kurulmuştur (Şekil 3.1).
Fakültemizce, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren Mimarlık Bölümü'ne ilk kez ve 70
(normal kontenjan) +2 (sınıf birincileri kontenjanı) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 4 yabancı
uyruklu olmak üzere toplam 76 öğrenci alınmıştır.

Şekil 3.1 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tarihçesi
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3.3. Üst Politika Belgelerinin Analizi
Fakültemizin stratejik planının hazırlanması sürecinde, ALKÜ Rektörlüğünün hazırlamış olduğu
kurumsal stratejik planın verilerinin dikkate alınması ve birim stratejik planının kurumsal
plandaki ana akslar ile çelişmeyen/örtüşen amaç ve hedefler koymasının; öte yandan, sektör
bazında, konumundan da kaynaklanan noktalarda özgün yönler içeren amaç ve hedefleri de
benimsemiş olması gerekliliği açıktır.
Bu bağlamda, kurumsal planda yer alan temel hususların birimimiz için de temel akslar olarak
dikkate alınması gerektiği saptaması yapılmıştır. Bu doğrultuda, kurum misyonu ve vizyonu ile
örtüşen tanımlamalar Fakültemiz için de yapılmıştır. ALKÜ 2020-2024 Stratejik Planı
incelendiğinde şu ana hususlar tespit edilmiştir:
1. Eğitim ve Araştırmayı birlikte önceleyen, Girişimcilik odaklı bir kurum tanımı yapılmıştır.
2. Kuruma YÖK tarafından yüklenen Sağlık ve Moleküler-Hücresel Mühendislik alanında
uzmanlaşması kararı doğrultusunda, Tıp alanını; ve yörenin empoze ettiği koşullar gereği
Turizm ve Spor alanlarını önceleme yönelimi mevcuttur.
Bu parametreler, Fakültemizin odaklandığı hususlara da yansıtılmış; küresel bir problem teşkil
eden ve içinde bulunduğumuz şu günlerde bizleri evlerimize kapatan salgınların dahi arka
planda ve büyük resimde temel gerekçesi olan Sürdürülebilirlik problemlerinin yanısıra; ülke
olarak en büyük sorunlarımızdan birini teşkil eden Afet’e yönelik tasarım konularının ve ek
olarak, Mimarlıktaki temel uzmanlık alanlarından biri olan Mimari Tasarımda Tipoloji alanında
Spor Binaları ve Turizm Binaları’nın öncelikli olarak çalışılabileceği tespiti yapılmıştır.
3.4. Faaliyet Alanları Bağlamında Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
Fakültemizin faaliyet alanları ve bunlara bağlı hizmet ve ürünleri Tablo 3.1’de verilmiştir. Bu
bağlamda, Eğitim/Öğretim alanında Lisans ve Lisansüstü programlar oluşturulması, kurs ve
sertifika programları; Araştırma/Geliştirme alanında Araştırma Projeleri, Bilimsel Yayınlar, Diğer
Bilimsel Etkinlikler, Sergiler; Toplumsal Hizmet alanında ise Danışmanlık ve Bilirkişilik hizmetleri
Fakültemizin sunabileceği hizmet ve ürünler olarak belirlenmiştir.
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Tablo 3.1. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Faaliyet Alanlarına Bağlı Hizmet ve Ürünleri

3.5. Paydaş Analizi
Fakültemizin iç ve dış paydaşları ile bunlarla olan ilişkilerin niteliğinin analiz edildiği Paydaş
Analizi Tablosu (Tablo 3.2) aşağıda verilmiştir.
Tablo 3.2. Paydaş Analizi Tablosu
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3.6. Kurum İçi Analiz
Kurumun yapı ve işleyişi ile insan kaynaklarının performansı hususlarındaki analizler aşağıda
ayrıntılı olarak verilmiştir.
3.6.1. Organizasyon Şeması
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin organizasyon şeması aşağıda verilmiştir (Şekil 3.2).
Fakültemiz yeni kurulduğu için bu şemada yer alan bazı idari pozisyonlar henüz
doldurulamamıştır.

Şekil 3.2. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Organizasyon Şeması
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Fakültemizin YÖK tarafından tanımlanmış bulunan 11 adet Bölümü bulunmakta olup, bunlardan
yalnızca Mimarlık Bölümü 2019-20 döneminde öğrenci almış ve faaliyete başlamış durumdadır
(Şekil 3.3).

Şekil 3.3. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Bölümleri
3.6.2. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi
Fakültemizde halen aktif durumda bulunan Mimarlık Bölümünün ders planında yer alan
derslere ilişkin uzmanlık alanları ve akademik kadroda yer alan personelin nitelikleri esas
alınarak yapılan değerlendirme aşağıdadır (Tablo 3.3).
Tablo 3.3. Mimarlık Bölümü Akademik Kadronun Doktora ve Doçentlik Uzmanlık Alanları
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Mimarlık Bölümü için söz konusu olan 5 Anabilim Dalı/Uzmanlık Grubu derslerinden 4 tanesini
verebilecek uzmanlık alanından akademik personel kadroda yer almaktadır. Beşinci temel
uzmanlık alanı olan Mimari Mühendislik grubu dersleri 2020-2021 eğitim -öğretim döneminde
başlayacak olup, 2021 yılsonuna kadar bu kadronun doldurulması için Rektörlük Personel
Dairesi Başkanlığı nezdinde talebimiz iletilmiştir (Tablo 3.4).
Tablo 3.4. Akademik Kadro Tamin Programı

Böylece, ilk 2 yıllık ders planı bazında ihtiyaç duyulan kadro niceliksel ve niteliksel olarak temin
edilmiş ve derslerimiz aksamadan yürütülebilir durumda olacaktır. Son 2 yılın öğrencileri de
geldiğinde nicelik yönünden öğretim üyesi artışına ihtiyaç duyulmakta olup, ayrıntısı izleyen
bölümde verilmiştir.
3.6.3. İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi
Fakültemizde halen aktif durumda bulunan Mimarlık Bölümünün ders planında yer alan
derslere ilişkin uzmanlık alanları esas alınarak yapılan analitik çalışma aşağıdaki tablolarda
(Tablo 3.5 – Tablo 3.10) verilmektedir.
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Tablo 3.5.a

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Ders Planı ve İlgili Oldukları Disiplinler/Anabilim Dalları (1-4 YY)
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Tablo 3.5.b

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Ders Planı ve İlgili Oldukları Disiplinler/Anabilim Dalları (5-8 YY)
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Tablo 3.6. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Ders Planı Bazında Uzmanlık
Grupları/Anabilim Dalları ve Uzmanlık Alanları/Bilim Dalları

Tablo 3.7. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Anabilim Dalları/Uzmanlık
Grupları Bazında Ders Yükleri

Tablo 3.8. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Anabilim Dalları/Disiplinler
Bazında Ders Yükleri
12

Tablo 3.9. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Akademik Kadro İhtiyaç Planı
ve Programı
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Tablo 3.10. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İdari Kadro İhtiyaç Planı ve Programı

3.6.4. İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi
Fakültemizde halen aktif durumdaki tek Bölüm olan Mimarlık Bölümü’nde 5 öğretim üyesi
bulunmaktadır (Şekil 3.4). Mevcut kadro 2 Profesör ve 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Öğretim
Görevlisinden oluşmaktadır. İdari personel olarak Fakülte Sekreteri ve Şef kadrosunda Mimarlık
Bölüm Sekreteri görev yapmaktadır (Şekil 3.5).
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Şekil 3.4. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Akademik Personeli

Şekil 3.5. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü İdari Personeli
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3.6.5. Kurum Kültürü Analizi
Çok genç bir Üniversite olarak ALKÜ, çok farklı kurumlarda yetişmiş akademik ve idari personelin
bir araya geldiği bir kurum niteliğindedir. Bu durumun, kurum kültürü yönünden ALKÜ’nün sahip
olması istenen nitelikler ve değer sisteminin yerleşik hale gelmesinde başlangıçta belirli bir süre
çatışma ve karmaşaya yol açması sürpriz olmamalıdır. Ancak, üst yönetimin de destek ve teşviki
ile gerçek anlamda bir üniversite atmosferi öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi, idari personelakdemik personel ve öğretim üyelerinin kendi arasındaki ilişkilerde zaman içinde güçlü bir şekilde
tesis edilebilir.
Bu bağlamda, önlisans ve lisans öğrencilerinin kuruma, eğitime ve mesleğe ilişkin algılarının doğru
şekilde yönlendirilmesi için tüm personele önemli görevler düştüğü açıktır. Öğrencinin, genç
akademisyenlerin ve idari personelin davranışlarını yönlendirmede etkili bir kurum kültürünün
oluşturulması ciddi ve bilinçli bir çabanın eseri olabilir; bu açıdan tüm akademik personele
öğrenciye doğru mesajlar vermek yönünden önemli görevler düşmektedir.
Fakültemiz öğrencilerinin, önlisans öğrencileriyle aynı fiziksel mekanda bulunmasının, bu öğrenci
grubunun eğitime ve hayata bakışında gözlemlenen unsurlardan etkilenmemesi mümkün değildir.
Mimarlık alanındaki eğitim-öğretim, öğrencinin çok yönlü olmasını, çok okumasını, gözlem
yapmasını ve sistemli/sürekli çalışmasını gerektirmekte olup, sınavdan sınava ve sadece dersine
çalışan bir öğrencilik anlayışı başarısız olmak için yeterlidir.
Bu bağlamda, kurum kültürünün temel unsurları olarak Yönetişim ve Katılımcılık, Değişime Açıklık,
Yenilikçilik, Girişimcilik ve Liyakat kavramlarının önemine inanılmaktadır.
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3.6.6. Fiziki Kaynakların Analizi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin kendisine ait bir binası mevcut değildir. Halen, 2019
yılında ALTSO MYO binasına eklenen ilave katta yer alan ve geçici olarak Fakültemizin kullanımına
tahsis edilmiş bulunan bazı mahallerde dersler yapılmakta ve idari/akademik faaliyetler
gerçekleştirilmektedir (Şekil 3.6 ve 3.7).

Şekil 3.6. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine Geçici Olarak Tahsis Edilen ALTSO MYO Binası
3. Katında Yer Alan Mahaller (Bina Bazında)

Şekil 3.7. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine Geçici Olarak Tahsis Edilen ALTSO MYO Binası
3. Katında Yer Alan Mahaller (Kat Planı Bazında)
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Mimarlık Bölümümüzün halen 70 olan kontenjanı yabancı öğrencilerle birlikte 80’e çıkmakta
olup, diğer 3 sınıf da gelecek üç yıl içinde eklendiğinde, yıllara sari olarak ihtiyaç duyulacak derslik
sayısı analizi Tablo 3.11.’de verilmiştir.
Tablo 3.11. Mimarlık Bölümü Derslik ve Stüdyo İhtiyaç Planı ve Programı

Yukarıda yapılan akademik kadro ihtiyaç analizi doğrultusunda ihtiyaç duyulacak fiziksel olanaklar
ve ofis türü mahallere ilişkin analiz ise Tablo 3.12’de görülmektedir.
Tablo 3.12. Mimarlık Bölümü Akademik ve İdari Personel Ofis İhtiyaç Planı ve Programı
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3.6.7. Teknoloji – Bilişim Altyapısı ve Kütüphane Kaynakları Analizi
Üniversitemizin Kütüphane ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanan eğitim-öğretim ve
bilimsel araştırmaya ilişkin kaynaklar yeterlidir. Fakültemizin Mimarlık Bölümü için talep edilen
kitap ve veritabanları temin edilmektedir. ALTSO MYO 3. Katta yaşanan internet bağlantısına
ilişkin sorunlar giderilmiştir.
3.6.8. Mali Kaynak Analizi
Mimarlık Fakültesi’nin Sanat ve Tasarım Fakültesi ile farklı şekilde yapılandırılması önerisi kabul
edildiği taktirde, bu fakülte kapsamında yer alacak 5 Bölüm için ihtiyaç duyulacak yaklaşık 15.000
m2 kullanım alanına sahip bir binanın yaklaşık maliyeti 2020 yılı fiyatları ile 20 Milyon TL
mertebesinde olacaktır. İdari, akademik faaliyetler için gereken ofislerin ve laboratuvarların
ekipmanları ile birlikte temini için ek olarak 3 milyon TL gerekmekte olup toplam 23 Milyon TL +
KDV mertebesinde bir bütçe gerekeceği öngörülmektedir.
3.6.9. Akademik Faaliyetler Analizi
Fakültemizin halen aktif durumda bulunan tek bölümü olan Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin
bugüne kadar yaptıkları çalışmaların niceliksel dökümü Tablo 3.13’de verilmiştir. Profesör öğretim
üyelerinin ve Dr. Öğretim üyelerinden birinin performans verileri daha önce görev yaptıkları
/lisansüstü çalışmalarını yaptıkları kurumdaki çalışmalarına ilişkindir. Bir Dr. Öğretim üyesinin
çalışmaları ALKÜ kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Tablo 3.13. Mimarlık Bölümü Akademik Kadronun Faaliyetlerine İlişkin Özet Tablo

Bu tabloda yer alan Fikri Mülkiyet başlığı kapsamında üretilmiş bulunan Tasarım alt başlığı
bağlamındaki ürünler aşağıda sıralanmıştır.
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3.7. Yüksek Öğretim Sektörü Analizi
ALKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü ilk kez 2019-20 döneminde öğrenci
almıştır. Bu dönemde yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına ilişkin veriler YÖK Lisans Atlası
veritabanından alındığı şekliyle aşağıda verilmiştir.
Veriler analiz edildiğinde, ilk kez öğrenci alan bir Fakülte olarak kontenjanların tümünün
doldurulduğu, yerleşen son öğrencinin puanının 329 ve en yüksek puanla yerleşen öğrencinin
puanının 379 olduğu (Tablo 3.14) ; ve Fakülte olarak 232 program arasında son yerleşen öğrenci
yönünden 104. sırada yer alındığı (Tablo 3.15) saptanmıştır.
YKS Ortalama Başarı Sıralamasında Fakültemiz Mimarlık Bölümü öğrencileri 164.000
seviyesindedir (Tablo 3.16). Ek olarak Bölümü toplamda ülke genelinde 1.161 öğrencinin tercih
ettiği (Tablo 3.17), Programa yerleşen öğrencilerin %77’sinin ilk üç tercihinden birine yerleşmiş
olduğu (Tablo 3.18) anlaşılmaktadır.
Yerleşen öğrencilerin %17 kadarı komşu illerde yaşayan öğrencilerdir. Bu oranın gelecek yıllarda
bölge lehine artması beklenmektedir (Şekil 3.8).
Tablo 3.14. YÖK ATLAS Veritabanı ALKÜ STM Fakültesi Genel Verileri
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Tablo 3.15. YÖK ATLAS Son Yerleşen Öğrenci Puanlarına Göre Sıralama Tablosunda ALKÜ STM
Fakültesinin Konumu

Şekil 3.8. YÖK ATLAS Veritabanı ALKÜ STM Fakültesi Öğrencilerin Geldikleri İller
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Tablo 3.16. YÖK ATLAS ALKÜ STMF Öğrencileri YKS Ortalama Başarı Sıralaması
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Tablo 3.17. YÖK ATLAS Veritabanı ALKÜ STM Fakültesi Mimarlık Bölümü Ülke Genelinde Tercih
Edilme Tablosu
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Tablo 3.18. YÖK ATLAS Veritabanı ALKÜ STM Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin
Yerleştikleri Tercih Sırası
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3.8. Güçlü/Zayıf Yönler ve Fırsatlar/Tehditler (GZFT) Analizi
Rektörlüğümüzün Üniversitemiz için hazırladığı Stratejik Plan’daki veriler ve odaklanılan hususlar
da dikkate alınarak oluşturulan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Stratejik Planı kapsamında,
birimimizin üniversite içinde kendini yerleştirdiği konum tercihine ilişkin ağırlıklar aşağıdaki ilgili
bölümde tanımlanmıştır. Bu bağlamda, söz konusu konum tercihi doğrultusunda yapılan
birimimize ait güçlü, zayıf yönler, fırsat ve tehditlere ilişkin saptamalar aşağıda ayrıntısıyla
verilmiştir.
A. Güçlü Yönler


Köklü kurumlarda sürekli gelişimin önündeki en büyük engellerden biri olan değişime
direnç ve kurumsal esneklik kaybının olmaması,



Yeni kurulan bir fakülte olarak, daha esnek, gereken doğru alanlara yönelik gelişim için
hızlı reaksiyon verebilen bir akademik ve idari yapı oluşturma potansiyeli,



Öğretim üyesi kadrolarına bulunulan coğrafya ve kültürel yapı gibi nedenlerle çok sayıda
başvuru olma potansiyeli,



Genç, dinamik ve dışa açık bir kadro ile gerek eğitim-öğretim ve gerekse araştırmageliştirme bağlamında üretken olabilme potansiyeli,



Eğitim-öğretimde uluslararası akreditasyona yönelik bir ders planının oluşturulmuş olması
ve uygulama ile olan ilişkinin dengeli şekilde kurularak teori ve pratik arasındaki makasın
açılmasının önlenmesi olanağı,



Fakültenin şehir içindeki konumu ve erişilebilirliğinin yüksek olması,



Lisans programının yüksek tercih edilme oranı, en üst kesim olmasa da (320-380 puan
bandında) zaman içinde daha yüksek nitelikli öğrenci alabilme potansiyeli.

B. Zayıf Yönler


Öğretim elemanlarının nicelik yönünden yeterli sayıda olmayışı,



İdari personelin nicelik yönünden yeterli sayıda olmayışı,



Fiziksel olanakların bina, derslik, laboratuvar vb yönünden yetersizliği,



Öğretim elemanlarının sayısının azlığından ötürü yurtdışı bağlantıların henüz istenen
düzeyde olmayışı,
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Öğretim üyelerinin ders yükleri nedeniyle araştırma ve bilimsel çalışmalara ayrılabilen
zamanın azlığı,



Bölgesel sektörde Fakülte hakkında henüz bir imaj oluşmamış olması,



Lisansüstü programların kurulması için yeterli öğretim elemanı olmaması ve bu nedenle
araştırma görevlisi yetiştirme olanağının bulunmayışı,



Uluslararası değişim programlarının henüz olmayışı,



Yerleşik ve köklü bir üniversitedekinin aksine, mezunların ve mezunlarla ilişkilerin henüz
bulunmayışı,



Türkçe yönünden zayıf yabancı öğrenci profili,



Yabancı dil yönünden zayıf öğrenci profili.

C. Fırsatlar


Sektör ve kamusal kurumlar ile akademik ve meslek pratiğine yönelik iş birliği potansiyeli,



Alanya’da tasarım, inşaat, emlak ve müşavirlik firmalarının sunduğu iş birliği fırsatları,



Alanya’nın dünya şehri olarak gelişmesi, kültürel ve fiziksel çevrenin biçimlenmesinde
mimarlık mesleğine artan ölçüde gereksinme duyulması,



Roma, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinin zengin tarihi mirasının korunmasına yönelik olarak
Mimari

Koruma

(Architectural

Preservation)

ve

Yapım

Projelerinin

Yönetimi

(Construction Projects Management) gibi iki temel alanda eğitim-öğretim ve araştırmageliştirme çalışmalarını stratejik olarak önceleyen Bölümümüzün, uluslararası işbirliği
fırsatlarının varlığı ve geliştirilme potansiyelinin yüksek oluşu,


Uluslararası değişim programlarına bağlı olarak öğrenci ve öğretim üyesi değişimininde
Üniversitenin çok kültürlü bir konumda yer almasının sağlayacağı olumlu imaj,



Avrupa Birliği tarafından desteklenen yapma çevrenin her ölçeğinde ve sürdürülebilirlik
bağlamındaki projelere paydaş olabilme potansiyeli,



Kurumsal gelişimini önemli ölçüde tamamlamış olan Akdeniz Üniversitesi ile eğitimöğretim, araştırma ve bilim insanı yetiştirme konularında işbirliği, AHEP ile bu alanlarda
koordineli çalışma arzusu ve potansiyeli.

30

D. Tehditler


Makro ekonomik koşullardaki dalgalanmalara bağlı olarak sanat, tasarım ve inşaat
sektöründeki daralmalar



Akademik kariyerin güçlükleri karşılığında sağladığı yaşam standardı nedeniyle nitelikli
mezunların akademik kariyer yerine meslek pratiğine yönelmesi, nitelikli araştırma
görevlisi ve öğretim üyesi teminindeki güçlükler,



İnşaat sektöründeki standartların görece geri kalması nedeniyle, mesleki eğitim-öğretimin
kazandırdığı bilgi ve becerinin meslek pratiğinde karşılık bulamaması sonucu öğrencide
motivasyon eksikliği doğması,



Akademi dışı ortam ve unsurlarla (meslek pratiği, endüstri ve toplum) henüz yeterli ve
güçlü bir diyalog kurulamamış olması.

3.9. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi
Fakültemizin stratejik planının başarıya ulaşmasının önündeki temel bariyerler, fiziksel altyapı
eksikliği, akademik ve idari kadrosunun yeterli sayıda olmayışı, Fakülte düzeyinde ve Anabilim
Dalları düzeyindeki akademik ve idari yapılanmasındaki önerilerinin hayata geçirilemeyişi
olacaktır. Bu ana akslarda Rektörlüğümüzün desteğiyle YÖK nezdinde çözüm sağlanabileceği
öngörülmektedir.
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4. GELECEĞE BAKIŞ
Fakültemizin, ALKÜ Kurumsal Stratejik Planındaki temel akslar, yönelimler ve odaklanmaların da
dikkate alınarak tanımlanmış bulunan Misyon, Vizyon ve Değerler Sistemi aşağıda verilmektedir.
4.1. Misyonumuz
Fakültemizin misyonu, evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek
sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin daha
sonra bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak,
toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir
kalkınmasına öncülük etmektir.
4.2. Vizyonumuz
Fakültemizin vizyonu eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerini, meslek alanlarına ve toplumun
gelişimine katkı sağlamak amacıyla, etik ve estetik değerleri gözeterek sunabilen; çağcıl ve güncel
teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, katılımcı, küresel düzeyde meslektaşlarıyla birlikte
çalışabilen, yenilikçi, rekabetçi, disiplinler arası çalışma becerisine sahip meslek insanı ve
akademisyen yetiştiren; tasarım ve sanata ilişkin alanlarda ve inşaat sektöründe bulunduğu bölge
ve ülkenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve küresel olarak eğitim ve bilimsel çalışmalarda
işbirliği için tercih edilen bir fakülte olmaktır.
4.3. Temel Değerlerimiz
Fakültemiz, çalışmalarında ve karar alma süreçlerinde aşağıdaki değerleri göz önüne alarak
hareket etmeyi benimser:


Karar alma süreçlerinde katılımcı ve şeffaftır.



Kararlarında hakkaniyet, liyakat ve meşruiyeti gözetir.



Kararlarını bilimsel yöntemlere, tam ve doğru bilgiye dayandırır.



Hedeflerinde küresel düzeyde yenilikçiliği ve rekabetçiliği benimser.



Eğitimde, bilimsel çalışmalarında ve projelerinde disiplinler arası yaklaşımı ve takım
çalışmasını destekler.
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Toplumsal sorumluluğunun farkında, ulusal/evrensel kültürel değerlere ve çevreye
saygılıdır.



Çalışmalarında birey, aile, toplum ve çevre sağlığını bütüncül olarak gözetir.



Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği önceler.



Mevcudiyetinin temelinde halkının özgürlüğünün, ülkesinin ve devletinin bağımsızlığının
yer aldığının bilinciyle; bireysel çıkarlara değil, varlık sebebi olan kurumsal ve örgütsel
yapıyı tasarlayan, hayata geçiren ve sürdürmek için katkı koyan, başta Mustafa Kemal
ATATÜRK olmak üzerei tüm insanlara ve kendi personeline vefa duygusu ile bağlıdır;
ülkesine de bu duygu ile hizmet eder.
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5. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ
5.1. Konum Tercihi
Fakültemiz bünyesinde halen sadece Mimarlık Bölümü faaliyete geçmiş durumdadır. Diğer
bölümlerin hayata geçirilmesi, fiziksel altyapı olanaklarının yeterli olmaması nedeniyle yakın
gelecekte mümkün görünmemektedir.
Mimarlık alanı, meslek pratiği yönünden analiz edildiğinde ve ülkemizde yer alan devlet ve vakıf
üniveristeleri bazında bakıldığında, Devlet Üniversitelerinde 59 program, Vakıf Üniversitelerinde
ise burs vb. parametreler bazında değişkenlik gösteren 226 program olduğu görülmektedir.
Sektörün, ülkenin makro ekonomik koşullarına bağlı olarak dalgalı seyreden ekonomik yapısında
Mimarlık Bölümlerinde kontenjan itibariyle gereksiz bir şişme olduğu bilinmektedir. Bu nedenle,
lisans öğretimindeki kontenjanların azaltılması, lisansüstü öğretim ve belirli uzmanlık alanlarında
araştırmaya ve uzman kadrolar yetiştirmeye yönelik bir yapılanmanın tercih edilmesi stratejik
açıdan yerinde olacaktır. Fakültemiz, bu anlayışla kadrolarını oluşturmayı planlamaktadır.
Üniversitemizin sadece Sağlık ve Moleküler-Hücresel Mühendislik alanında uzmanlaşması kararı
YÖK tarafından uygun görülmüş olup, bu alan dışında yer alan tüm fakültelerde olduğu gibi,
Fakültemizin Bölümleri için de lisans eğitimine yönelik işlevin öne çıkarılmasının ve dolayısıyla
lisans öğrenci sayısının normalin üstünde belirlenmesinin, lisansüstü programları geliştirme
düşüncemizin hayata geçirilmesinde zorluk yaratacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda, kurumların
kendi stratejilerini geliştirmelerine olanak verilen bir merkez-kaç anlayış benimsendiği taktirde bu
satırların bir anlamı olacağı açıktır.
Diğer Bölümlerimizin yakın gelecekte açılabilmesi için gerekli fiziksel altyapı ve olanakların
sağlanması zayıf bir ihtimal olarak görüldüğünden, halihazırda faaliyete geçmiş bulunan Mimarlık
Bölümü bağlamında bir değerlendirme yapılacak olursa; bu Bölümümüz için akreditasyon
alınması öngörülen ABD Ulusal Akreditasyon Kuruluşu (NAAB: National Architectural Accrediting
Board) tarafından tanımlanan 4 temel kategoride yer alan başlıklara göre oluşturulan Anabilim
Dalı yapılanma önerisi, halihazırda varolan şablona uymadığı gerekçesiyle YÖK tarafından 2019
yılında reddedilmiştir. Bu husus diğer bölümlerde ele alınmış olup, burada detayına
girilmeyecektir. Üst politikaların alttaki birimlerin bilimsel açıklamalarının kritik edilerek
oluşturulması durumunda bu konudaki stratejimizin sağlam temellere dayandığını gösterme
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fırsatı bulabileceğimizi düşünmekteyiz. Mimarlık temel alanının naif bir biçimde güzel sanatlar ile
bu kadar güçlü şekilde ilişkilendirilmesi, bu alanın esasen Mimarlık eğitimi ve araştırma
alanlarında çok sayıda mühendislik ve sosyal bilimlere ilişkin arakesit çalışmalar yapabileceği bir
platform oluşturduğunun anlaşılmasını engellemektedir. Bu önyargı aşılabildiği taktirde,
Fakültemizin performansına ilişkin önemli bir ilerleme kaydedilebilecektir.
Bu bağlamda, yüksek lisans çalışmalarında NAAB tarafından tanımlanmış bulunan Mimarlık Tarihi
ve Mimari Koruma Bilimleri alanları ile Tasarım ve Yapımda Yönetim Bilimleri uzmanlık
alanlarında öne çıkan bir lisansüstü eğitimi kurgulanabileceği ve bu yönde bir konum
farklılaşması ile bilimsel alan ve meslek pratiğine önemli katkılar yapılabileceği düşünülmektedir.
Üniversitemizin, araştırma odaklı bir üniversite olmaya yönelik olarak oluşturduğu stratejik planı
doğrultusunda, Fakültemiz de bilimsel çalışmaları ve lisansüstü eğitimi öncelemektedir. Bu
çalışmaların gerektirdiği insan kaynağının ve kadrolarının yetiştirilmesi, meslek pratiğinde
mezunlarımızla nitelikli bir yer edinme ve bölgenin/ülkenin gelişimine katkı sunma bağlamında
lisans eğitimi alanı da lisansüstü alanına eşdeğer bir ağırlık taşımaktadır. Günümüzde, Lisans
eğitiminde de rekabetçilik ve girişimcilik konularına özel bir vurgu yapılması, bu konulara yönelik
seçimlik dersler ve sektörün deneyimlerinin öğrenciye aktarılmasına yönelik konferanslar ve
lisans öğrencileriyle birlikte yürütülecek araştırma-geliştirme projeleri ile bilinçli bir mezun kitlesi
hedeflenmektedir. Yukarıda belirtilen Tasarım ve Yapımda Yönetim Bilimleri Anabilim Dalının
ihdası, bu konudaki yönelimi destekleyecek ve pekiştirecek yaşamsal bir adım olarak
düşünülmelidir.
Bu açıklamalar ışığında, Fakültemizin Konum Değer Tercihi Dağılım değerleri (Tablo 5.1) ve grafiği
(Şekil 5.1) aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe göre belirtilen üç alanın ağırlıkları aşağıdaki gibidir:
Tablo 5.1. Fakültemizin Konum Değer Tercihi Dağılımı
ALAN
Lisans Düzeyi Eğitim-Öğretim Alanı

AĞIRLIK
:

%40

Lisansüstü Düzeyi Eğitim-Öğretim ve Bilimsel Araştırma-Geliştirme

%40

Meslek Pratiğinde Girişimcilik ve Rekabetçilik

%20
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Şekil 5.1. STM Fakültesi Konum Değer Tercihi Dağılım Grafiği
5.2. Başarı Bölgesi Tercihi
Fakültemizin yer aldığı bölge, Roma ve Selçuklu dönemi tarihi mirasının gün ışığına çıkarılabilmiş
ve henüz yer altında bekleyen çok geniş bir envanterine sahiptir. Mimarlık Tarihi ve Mimari
Koruma uzmanlık alanlarında fakültemizin gelecekte bölgeye çok önemli katkılar sağlayabileceği
öngörülmektedir.
Bu mirasın gerektiği gibi korunması ve yenilenmesi bölge turizminin en önemli unsurlarından biri
olduğu halde, salt konaklama turizmine yönelik konuların öncelenmesinin önemli bir yanlış
olacağı küresel ölçekteki deneyimlerden anlaşılmaktadır. İspanya gibi ülkeler sahillerini
konaklama tesisleriyle doldururken yöresel mimari ve dokuyu bozmanın bedelini ödemektedir.
Güçlü bir Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin varlığı, bölgedeki halihazırda bozulma
eğilimindeki yapılaşmanın doğru akslarda ilerleyebilmesi için son derece büyük önem
arzetmektedir. Kalkınmaya ilişkin politikaların yapılmasının, bu politikaları şekillendiren kamusal
otoritenin yanlış yönlendirilmesinin ya da sermayenin baskılarına direnemeyişinin sonuçları ranta
dayalı bir yapılaşma anlayışı üzerinden doğal ve tarihi mirası ortadan kaldıracak, tahribatı çok ağır
olacaktır. Bilimsel argümanlarıyla bu tartışmaya katkı verebilecek ve doğru yönelimlere ışık
tutacak bir Fakülteye, bölgemizde olan ihtiyaç büyüktür.
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Planlanan bu hedefler doğrultusunda Eğitim Konum Tercihi esas alınarak aşağıda yer alan
konularda önceliklendirme sıralaması yapılmıştır.
Akademik Birim Önceliklendirme:
Fakültemizin kuruluşunda, yukarıda da belirtildiği gibi Mimarlık alanının Güzel Sanatlar alanı ile
ilişkisinin yüksek düzeyde olduğu varsayımıyla hareket edilmiştir. Bu yaklaşımın öncüsü
durumunda olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde dahi Güzel Sanatlar Fakültesi ve
Mimarlık Fakültesi iki ayrı birimdir. Mimarlık Bölümünün Güzel Sanatlarla ilgili bölümler arasında
ÇAP programları oluşturma olanağı bulunmamaktadır; çünkü ders planları önemli ölçüde
örtüşmemektedir. Tam da bu gerekçe ile, ÜAK tarafından Mimarlık Temel Alanı kapsamında
tanımlanmış olan Bölümler, yapma çevrenin farklı ölçeklerdeki tasarımını üstlenen disiplinleri
içermektedir (Tablo 5.2).
1.

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yapı Bileşeni Ölçeği)

2.

İç Mimarlık (Mahal Ölçeği)

3.

Mimarlık (Bina ve Bina Grupları Ölçeği)

4.

Peyzaj Mimarlığı (Bina ve Bina Grupları Ölçeği)

5.

Şehir ve Bölge Planlama (Kent/Bölge Ölçeği)

Tablo 5.2. ÜAK Mimarlık Temel Alanı Kapsamındaki Disiplinler

Kurumsal yönden stratejik planın ilk ve en önemli adımı, bu fakültelerin Mimarlık Fakültesi ve
Güzel Sanatar Fakültesi olarak birbirinden ayrılması ve devamında Mimarlık Fakültesinin
yukarıdaki Tablo 5.2’de belirtilen bölümlerle gelişiminin sağlanması olacaktır. Öte yandan, Kestel
Yerleşkesinde bu bölümlerin herhangi birinin dahi açılması için yeterli fiziksel olanaklar mevcut
değildir; yeni planlanan Cikcilli Yerleşkesinde dahi 11 bölüm için yeterli fiziksel alan olup
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olmadığı belirsizdir. Söz konusu 11 Bölümün fiziksel ihtiyaçları birbirinden çok farklıdır ve bir
arada planlanmaları dahi bazı Bölümler için olanaksızdır (Konservatuvar/Müzik Bölümü gibi ses
yönünden izole olmayı gerektiren Bölümler vb.).
Fakültemizin ilk kurulan ve faaliyete başlayan birimi Mimarlık Bölümü olmuştur. Yapı itibariyle,
ilişkili olduğu diğer 4 disiplinle işbirliği için gerekli ana platform, ülkemizdeki tüm üniversitelerde
Mimarlık Bölümleridir. Diğer 4 disiplinin öğrencilerinin %80-90 ağırlıktaki bölümü, Mimarlık
Bölümü Çift Anadal Programlarına başvurmaktadır. Mimarlık Bölümü müfredatıyla önemli ölçüde
örtüşen bir müfredata sahip olan İç Mimarlık Bölümünün kurulması, iki bölüm arasında insan
kaynakları yönünden önemli bir yardımlaşmaya olanak vermesi ve Fakültemizin yer aldığı coğrafi
lokasyonda iç mimarlık hizmetlerine önemli ölçüde ihtiyaç duyulması yönünden akılcı bir seçenek
olarak görünmektedir. Bilahare, ÜAK Mimarlık Temel Alanı tanımında yer alan Endüstri Ürünleri
Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri, kurumun finansal/fiziki
olanakları elverdiğinde hayata geçirilebilir.
Lisansüstünde ise başlangıç olarak tek bir Mimarlık Lisansüstü programı kapsamında, Mimarlık
Temel Alanında yer alan uzmanlıklar bağlamında tezli bir program oluşturulması Fakültemizin
gelecekteki kadrolarının yetişmesi için gereken Araştırma Görevlisi kaynağının oluşması yönünden
elzem görülmektedir.
Hedef Öğrenci Kitlesini Önceliklendirme:
Eğitim-Öğretim sisteminin girdisi durumudna olan Lisans öğrencisinin niteliğinin yükseltilmesi,
mezun kalitesinin ve sektörle işbirliğinin niteliğinin artırılmasının en önemli faktörüdü. Bu
nedenle, YKS sınavında daha üst basamaklardaki öğrenciyi fakülteye çekecek cazibe merkezlerinin
artırılması, tüm Mimarlık Fakültelerinin de önceliğidir. Nitelikli bir araştırmacı öğretim üyesi
kadrosu, yüksek lisans çalışmaları ve bilimsel yayın performansı için elzemdir. Mesleki uygulamayı
bilen bir öğretim kadrosu ise lisans öğretimi için vazgeçilmezdir. Araştırma/Mesleki Uygulama
bağlamındaki bu dengenin sağlanmasına yönelik bir kadro oluşumu, bu nedenle hayati önemi
hazidir. Bu yaklaşımla hem meslek pratiğinde aranan, uygulamayı bilen nitelikli mezunlar
yetiştirilebilir; hem de ihtiyaç duyulan alanlardaki/konulardaki araştırma-geliştirme projeleri ile
sektörle işbirliği mümkün olabilir. Bu yönden, gerek öğrenci ve gerekse öğretim üyesi
istihdamında mümkün olduğu kadar bölgenin kaynaklarından da yararlanılması yerinde olacaktır.
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Yabancı öğrencilerin dil ve nitelik sorunu olduğu kısa zamanda gözlenen bir gerçekliktir. Nitelikli
ve Türkçeye hakim yabancı öğrenci, özellikle akreditasyonda öne çıkan temel unsurlardan biri
olan kültürel çeşitliliğin (cultural diversity) sağlanması yönünden elbette arzu edilen bir faktördür;
NAAB, akreditasyon sürecinde bu hususta çok katı yorumlarda bulunmakta ve en azından yakın
komşu ülkelerle proje stüdyosu yapılmasını teşvik etmektedir.
Eğitim, Araştırma ve Girişimcilik Konularında Önceliklendirme:
Eğitimde, lisans ve yukarıda belirtilen iki temel alanda yüksek lisans eğitimi; araştırmada,
tasarımla rekabet (competition by design), mimari mirasın korunmasında sürdürülebilirlik,
sürdürülebilir yapma çevre tasarımı, tasarımda yenilikçilik, afete yönelik tasarım, turizm
binalarının tasarımı, spor alanları ve binalarının tasarımı ve yapı bilgi modelleme (BIM)
hususlarında öncelikler oluşturulması esastır.
Bu bağlamda, halihazırda 4 öğretim üyesi bulunan Mimarlık Bölümümüzdeki öğretim üyelerinin
gelecek dönemde çalışmayı planladıkları spesifik konu başlıkları Tablo 5.3’de verilmiştir.
Tablo 5.3. Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinin Çalışmayı Planladıkları Spesifik Araştırma
Başlıkları
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Yenilikçi Alan Tanımlama ve Önceliklendirme:
Fakültemiz, Mimarlık temel alanının sanatsal alanlar ile yakın ilişkide olduğu varsayımına dayanan
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurgusunda oluşturulmuştur. Bu varsayım, meslek
pratiğindeki gerçekle örtüşmemektedir. Öncelikle, Sanat ve Mimarlık alanlarının farklı
fakültelerde yer alması ve Mimarlık Fakültesinin ÜAK Mimarlık Temel Alanı tanımında yer alan
Bölümler ile yeniden kurgulanmasının doğru olacağı düşüncesindeyiz. Bu husus, önceki bölümde
ayrıntılı olarak ele alınmış olup, burada detaya inilmeyecektir.
Mimarlık alanında yer alan temel uzmanlık alanları, esasen yapma çevre tasarımına ilişkin çok
sayıdaki disiplin ve binayı oluşturan sistemlerin tasarımını üstlenen mühendislik disiplinleri ile
olan ilişkiler, mimarın bir üretim faaliyetinin yöneticisi ve lideri olmasını zorunlu hale
getirmektedir; çünkü, bu üretim faaliyetindeki paydaşların tümünün dilinden anlayan tek meslek
insanı mimardır. ABD Ulusal akreditasyon kurumu NAAB (Şekil 5.2), bu durumu tespit ettiği için
son on yılda Yönetim Bilimleri alanını, öncesinde var olan 3 temel alandan ayırarak dördüncü bir
alan (REALM A, B, C’den sonra, REALM D) olarak tanımlamıştır (Tablo 5.4.a ve 5.4.b).

Şekil 5.2.

ABD ulusal Akreditasyon Kurumu NAAB: National Architectural Accrediting Board
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Tablo 5.4.a NAAB NAAB Tarafından Tanımlanmış Bulunan Program Çıktıları/Uzmanlık Grupları
(REALM A ve REALM B)

Tablo 5.4.b NAAB Tarafından Tanımlanmış Bulunan Program Çıktıları/Uzmanlık Grupları (REALM C
ve REALM D)

Bu yapıya YÖK tarafından onay verildiği taktirde, ülkemizde ilk kez bir Mimarlık Fakültesi/Bölümü,
Stratejik Planlarında bu gerçekliği dikkate alarak gereken tanımlamaları yapabilmiş olacaktır.
Yenilikçilik, Rekabetçilik, Girişimcilik gibi kavramlar da esasen Mimari Tasarım ve Yapımda
Yönetim Bilimleri olarak tanımlanan ve Endüstri Mühendisliği, İşletme, Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji
gibi birçok alan ile arakesitte çalışan bu uzmanlık alanının gelişimine paralel olarak Mimarlık
eğitimi ve meslek pratiğinde ağırlık kazanabilecektir.
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Yönelim Önceliklendirme:
Mezunlarımızın mesleği iyi öğrenmiş, konuların teorik boyutu kadar mesleki uygulama boyutunda
da yetkin olacakları bir eğitim alması önceliğimizdir. Bu mezunların öncelikli olarak yerel sektörde
ve lisansüstü mezunlarımızın da uluslararası düzeyde meslek pratiği ve araştırma/bilimsel çalışma
platformlarında yer alması hedefimizdir.
5.3. Değer Sunumu Tercihi
Küreselleşen dünyada rekabet edebilmek, katma değeri yüksek ürünlerin üretimiyel mümkün
olabilmektedir. Ülkemiz, Fakültemizde eğitim-öğretimi yapılan alanların yer aldığı sektörlerden bir
iolan inşaat sektöründe küresel ölçekte sadece müteahhitlik hizmetleri ile ve fiyat stratejiler iile
kendine yer bulabilmektedir. TÜİK verilerine göre bu hizmetlerden yıllık 20 Milyar Dolar
mertebesindeki yurtdışı hasılaya karşılık, tasarımla hizmetleri ile elde edilebilen hasıla son on
yılda yıl bazında 200 bin Dolar ile 3 Milyon Dolar arasında değişmektedir. Tasarım hizmetlerinin
ihracı bir yana, tam tersi yönde gelişmelerle ülkemizdeki, özellikle yüksek teknoloji gerektiren
yüksek binaların tasarımı dahi yurtdışındaki yabancı firmalara yaptırılmaktadır. Bu düzeni tersine
döndürebilmek için nitelikli insan kaynağı, meslek insanı ve altyapıya ihtiyaç vardır. Bu bağlamda,
lisansüstü çalışmalar için daha fazla kaynak ayrılması, malzeme ve fiziksel çevre kontrolü testleri
için gereken laboratuvarların kurulması, yeni malzeme/proses geliştirmek için altyapı
gerekmektedir. Çeşitli faktörler yönünden gereken tercihlere ilişkin Değer Sunumu Tercihlerini
içeren Tablo 5.5 aşağıda verilmiştir.
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Tablo 5.5. Değer Sunumu Tercihi Tablosu

5.4. Temel Yetkinlik Tercihi
Yukarıda yapılan anlizlerin sonucu olarak temel yetkinlik tercihleri Fakültemiz yönünden aşağıdaki
başlıklar altında sıralanabilir:


Akademik kadronun araştırma ve meslek pratiği konularında yetkinliği,



Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlar konusunda yetkinlik,



İdari personelin mevzuat ve idari konulardaki yetkinliği.
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6.

STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF ve STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

Stratejik amaçların ve bu amaçlar kapsamındaki hedeflerin tanımlanacağı gelişim alanları beş ana
grupta toplanmıştır:
1. Eğitim-Öğretim
2. Bilimsel Altyapı ve Akademik Yapı
3. Sektörle İşbirliği, Girişimcilik ve Toplumsal Gelişime Katkı
4. Kurumsal Kültür ve Kapasite,
6.1. Amaçlar
Yukarıda

tanımlanan

alanlar

bağlamında

temel

stratejik

amaçlar

aşağıdaki

şekilde

sıralanmaktadır.
A.01. Eğitim-Öğretim Alanında Niteliği Artırmak,
A.02. Bilimsel Altyapı ve Akademik Yapının Geliştirilmesi,
A.03. Sektörle İşbirliği, Girişimcilik ve Toplumsal Gelişime Katkının Sağlanması,
A.04. Kurumsal Kültür ve Kapasitenin Geliştirilmesi.
6.2. Hedefler
Yukarıda tanımlanan amaçların her birinin yerine getirilebilmesi için ulaşılması gereken hedefler,
alt hedefleriyle birlikte aşağıda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
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AMAÇ.01. Eğitim-Öğretim Alanında Niteliği Artırmak Amacına Yönelik Hedefler ve Alt
Hedefler
H.01.01. Fiziksel Altyapı Alanında Niteliği Artırmak Bağlamında Üniversitemizin ve Sanat,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin temel işlevlerine ve prestijine uygun bina ve
fiziksel olanaklara sahip olmak:
o HEDEF_A: 2020 yılı sonu itibariyle, Kestel Kampüsünde yetersiz koşullarda
faaliyette bulunmaya çalıştığımız ALTSO MYO dışında, inşa edilecek yeni bir binada
Mimarlık Lisans Programındaki 4 sınıfın 350 öğrencisi ve asgari 18 kişilik
akademik ve 8 kişilik idari kadro ile faaliyetlerimizi yürütebileceğimiz yeterli sınıf,
stüdyo, laboratuvar ve sergi alanı içeren ve alansal bütünlüğü olan (projesine göre
binanın 1 ya da 2 katından oluşmak üzere) mahallerin Mimarlık Bölümüne tahsisi
için Rektörlüğümüz nezdinde girişimde bulunmak (2020).
o HEDEF_B: Cikcilli kampüsünde Fakülteye/Bölüme ait Mimarlık Bölümünün
işlevlerine ve ihtiyaçlarına uygun niteliklerdeki bir binanın 2023-2024 eğitimöğretim yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak üzere Rektörlük nezdinde
girişimde bulunmak (2020).
o HEDEF_C: Belirtilen dönem sonunda (2023-2024) Mimarlık Bölümünün kendi
binasına taşınmasını ve aktif olarak kullanmaya başlamasını sağlamak.
o HEDEF_D: Yeni bina inşa sürecine paralel şekilde tüm eğitim mekanlarının ve
içindeki mobilya ve ekipmanların temininin sağlanması (2024).
o HEDEF_E: Öğrencilerin proje çıktılarını alabilecekleri baskı vb hizmetleri verecek
birimlerin Fakülte kapsamında yer almasını sağlamak üzere gerekli girişimlerde
bulunmak (2024).
o HEDEF_F: Model Atölyesinin yeni bina inşa sürecine paralel olarak hazırlanması için
altyapı projesi kapsamında ele alınması (2024).
o HEDEF_G: Bilgisayar laboratuvar ve derslikleri ile uzaktan eğitim dersliklerinin
geliştirilmesi ve altyapısının güncel tutulması için yeni binanın inşa süreciyle paralel
olacak şekilde ALKÜ BAP kapsamında en az 1 altyapı proje önerisinin hazırlanmasını
sağlamak (2024). Bu hedefin sağlanması için Fakültemizin kendisine ait bir binanın
temini hedefinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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o HEDEF_H: 3D Maket atölyesinin yeni bina inşa süreciyle paralel şekilde
gerçekleştirilmesi için önerilen altyapı projesi kapsamında ele alınması, ihtiyaç
çerçevesinde güncel ekipmanla donatılması (2024). Bu hedefin sağlanması için
Fakültemizin kendisine ait bir binanın temini hedefinin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
o HEDEF_I: Daimi Sergi Holü’nün yeni bina inşa sürecine paralel hazırlanması (2024).
Bu hedefin sağlanması için Fakültemizin kendisine ait bir binanın temini hedefinin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
o HEDEF_J: Fakültemiz yeni binasının inşasına paralel olarak bilimsel toplantılar ve
sektörle toplantıların düzenlenebileceği bir konferans salonunun ekipman ve
teçhizatıyla birlikte temini gerekmektedir (2024).
o HEDEF_K: Fakültemiz yeni binasının inşasına paralel olarak Yapısal Tasarım Bilimleri
Anabilim Dalı kapsamındaki akademik bilmsel çalışmaların yapılması ve stüdyoların
uygulamalı şekilde yürütülebilmesine yönelik olarak Yapı Malzemesi ve Fiziksel
Çevre Kontrolü laboratuvarlarının ekipmanlarıyla birlikte temini (2024).
o HEDEF_L: Fakültemiz yeni binasının inşasına paralel olarak öğrencinin dinlenmesi
ve sosyalleşmesine olanak verecek rekreasyon alanlarını içerecek şekilde çevre
düzeni ve peyzaj projesinin hazırlanmasının sağlanması (2024).
o HEDEF_M: Fakültemiz çevre düzeni ve peyzaj projesinin uygulanması (2024).
H.01.02. Fakültenin Bölümlerini Çift Anadal Programlarını oluşturmaya olanak verecek
şekilde yeniden tanımlayarak fiziksel altyapı ve bütçe olanakları ile eşgüdüm
içerisinde açmak:
o HEDEF_A: Fakültenin adının Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesi ve Bölümlerinin
ÜAK tanımları doğrultusunda tanımlanarak açılması için Rektörlük nezdinde
girişimde bulunmak (2020).
o HEDEF_B: Diğer Bölümlerden en az 1 tanesi ile Çift Anadal Programı (ÇAP) açmak
(2025)
o HEDEF_C: Mimarlık Bölümü öğrencilerinin en az %10’unun Çift Anadal
Programlarında (ÇAP) yer almasını sağlamak (2025).
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H.01.03. Bölümlerin Anabilim Dalı ve Bilim Dalı yapılarının mesleğe ilişkin güncel uzmanlık
alanları ve hedeflenen akreditasyon kuruluşunun program çıktıları dikkate
alınarak açılmasını sağlamak:
o HEDEF_A: Mimarlık Bölümü ile başlayarak, YÖK’de tanımlı klasik ve güncelliğini
kaybetmiş Anabilim Dalı yapısının değiştirilmesi ve Mimarlık Bölümü Stratejik
Hedeflerine uygun şekilde tanımlanmasına yönelik girişimlerde bulunulması (2020).
H.01.04. Lisansüstü Programları Açmak:
o HEDEF_A: En az 1 lisansüstü programı açmak ve kendi insan kaynaklarımızı
yetiştirmeye başlamak (2025). Bu hedefe ulaşılmabilmesinin önündeki yegane
bariyerin, lisans öğrenci sayısı olduğu öngörülmektedir.
H.01.05. Akreditasyon çalışmalarını başlatmak:
o HEDEF_A: Mimarlık bölümü başta olmak üzere ilk mezunları vermiş olma şartını
sağladıktan sonra en az 1 lisans programında ulusal akreditasyon almak (2024).
o HEDEF_B: Mimarlık bölümü başta olmak üzere en az 1 lisans programında
uluslararası (NAAB) akreditasyon almak için hazırlık çalışmalarını başlatmak (2025).
H.01.06. Ulusal/Uluslararası işbirlikleri geliştirmek:
o HEDEF_A: En az 1 lisansüstü programında uluslararası ortak program geliştirmeye
yönelik çalışmaları başlatmak (2025).
o HEDEF_B: Erasmus programı ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi başlatmak
(2024).
o HEDEF_C: Her yıl en az 1 adet ulusal ortak stüdyo çalışması yürütmek (2024).
H.01.07. Öğretme yöntemlerinde çeşitliliği (uygulama, teknik geziler, bilgi teknolojileri
uygulamaları vb.) geliştirmek:
o HEDEF_A: Yılda en az 1 teknik gezi düzenlenmesini organize etmek (2023).
o HEDEF_B: Çağdaş ve yenilikçi öğrenme teknolojileri konusunda öğretim üyelerini
geliştirecek yılda en az 1 çalıştay veya eğitim organize edilmesi (2023).
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H.01.08. Eleştiri yapma becerisini ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek, öğrencilere lisans
düzeyinden itibaren araştırmacı ve sorgulayıcı bir kimlik kazandırmak:
o HEDEF_A: Lisans seviyesinde eleştirel düşünme ve yazmayı geliştirecek, araştırma
yöntemleri konusunda bilgilenmelerini sağlayacak ders planında mevcut zorunlu
Araştırma Yöntemleri dersi ve diğer derslerin kazanımları doğrultusunda, nitelikli
lisans öğrencileriyle ulusal araştırma programlarına proje önerisi yapmak (2024).
H.01.09. Öğrencilerin sektördeki staj olanaklarını arttırmak:
o HEDEF_A: Stajın mesleki uygulama görgü ve bilgisini artırmanın ötesinde, uzmanlık
alanlarını tanıma ve yönelme amaçlı olarak yeni bir bakış açısıyla kurgulanmasını
sağlamak (2023).
o HEDEF_B: Sektörel Danışma Kurulu toplantılarında paydaşlara staj ihtiyacı
konusunda bilgilendirme toplantısı yapılması (2022).
o HEDEF_C: Sektördeki paydaşlar ile iletişime geçilerek potansiyel staj olanaklarının
araştırılması (2020).
H.01.10. Sektör

ile

ilişkileri

geliştirmek

ve

Birimin

eğitim-öğretim

alanındaki

yönlenmesinde ve gelişiminde desteğini temin etmek:
o HEDEF_A: Tüm bölümlerin ve bilim dallarının danışma kurulları oluşturmak ve yılda
1 toplantı yapmak (2022).
H.01.11. Eğitimi desteklemek üzere öğrenciler için staj ve sektörle buluşma imkanlarını
arttırmak:
o HEDEF_A: Öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanda staj yapmalarını sağlamak
üzere Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya
geldiği toplantıyı yılda 1 kere düzenlemek (2023).
H.01.12. Fakültenin diğer bölümlerinin ÜAK tanımları doğrultusunda kuruluşu sonrasında
Ulusal/Uluslararası Disiplinler Arası Stüdyo Eğitimini değişik seviyelerde
yaygınlaştırmak:
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o HEDEF_A: ÜAK tanımları doğrultusunda ders planlarında halen mevcut bulunan
Mimarlık Bölümü 6. yarıyılında yer alan MIM 304 Uzmanlık Alanı Stüdyosunun
diğer bölümlerde de yer almasını sağlamak; böylece bu stüdyo kapsamında
disiplinlerarası stüdyolar oluşturmak ve farklı bölümlerin öğrencilerinin meslek
pratiğinde işbirliği yapacakları disiplinleri eğitim sürecinde tanımalarını sağlamak
(2025).
o HEDEF_B: Her öğrencinin en az 1 kez disiplinler arası bir proje stüdyosu deneyimi
yaşamasını sağlamak (2023).
H.01.13. Girişimcilik, rekabetçilik ve yenilikçilik konularında öğrencilerde farkındalığı
geliştirmek:
o HEDEF_A: Girişimcilik, Rekabetçilik ve Yenilikçilik alanlarında lisans seviyesinde tüm
öğrencilerin alabileceği en az bir seçimlik dersin açılması (2023).
o HEDEF_B: “Tasarımla Rekabet” (competition by design) konusunda lisans
seviyesinde tüm öğrencilerin alabileceği seçimlik bir dersin açılması (2023).
H.01.14. Tasarım Eğitiminde Kültürel Çeşitliliği yaygınlaştırmak:
o HEDEF_A: Erasmus programlarıyla ders/seminer almak/vermek üzere gereken
uluslararası ilişkileri kurmak (2023).
o HEDEF_B: NAAB akreditasyon sürecinin gereği olarak, öğrencilerin en az %10’unun
eğitimleri süresince 4, 5, 6 ve 7. dönem projelerinin en az birinde uluslararası
stüdyo pratiği deneyimini almalarını sağlamak üzere gereken finansal kaynaklar için
Rektörlük düzeyinde girişimde bulunmak (2025).
H.01.15. Öğrencilerin grup bazlı çalışması ve 7/24 çalışma-dinlenmesine yönelik olarak
fakülte bünyesinde mekansal olanaklar sağlanması:
o HEDEF_A: Fakültenin kendi binasında belirtilen türde mekanların projelendirmede
dikkate alınmasını sağlamak (2025).
H.01.16. Akreditasyon kuruluşunun (NAAB) temel önermelerinden biri olarak mimari
tasarımda stüdyo bazında kültürel çeşitliliği (cultural diversity) yaygınlaştırmak:

49

o HEDEF_A: Erasmus programlarıyla ders/seminer almak/vermek üzere gereken
uluslararası ilişkileri kurmak (2023).
o HEDEF_B: NAAB akreditasyon sürecinin gereği olarak, öğrencilerin en az %10’unun
eğitimleri süresince 4, 5, 6 ve 7. dönem projelerinin en az birinde uluslararası
stüdyo pratiği deneyimini almalarını sağlamak üzere gereken finansal kaynaklar için
Rektörlük düzeyinde girişimde bulunmak (2024).
AMAÇ.02. Bilimsel Altyapı ve Akademik Yapının Geliştirilmesi Alanında Niteliği Artırmak
Amacına Yönelik Hedef ve Alt Hedefler:
H.02.01. Bölümlerin Anabilim Dalı ve Bilim Dalı yapılarının mesleğe ilişkin güncel uzmanlık
alanlarının dikkate alınarak açılmasını ve akademik insan kaynaklarının bu yapı
üzerinden dengeli şekilde geliştirilmesini sağlamak:
o HEDEF_A: YÖK nezdinde tekrar başvuruda bulunmak ve stratejik plan
doğrultusunda anabilim dallarının açılması için girişimde bulunmak (2021).
H.02.02. Başarım (performans) ölçme ve değerlendirme sistemini kaynakların tahsisi ve
akademik atama/yükseltmelerde merkeze alan bir yaklaşımı benimsemek:
o HEDEF_A: Fakültemizdeki tüm idari ve akademik süreçlerin tanımlanması (2023).
o HEDEF_B: İdari/akademik süreçlerde anahtar başarım göstergeleri tanımlanması
(2023).
o HEDEF_C: Başarım ölçme/değerlendirme sisteminin web tabanlı bir yazılım olarak
kullanılır hale getirilmesi için Rektörlük nezdinde girişimde bulunulması (2023).
o HEDEF_D: Anahtar başarım göstergelerinin öğretim elemanı/bilim dalı/anabilim
dalı/bölüm ve fakülte düzeylerinde izlenmesi ve kontrolü (2024).
o HEDEF_E: Karar destek sistemlerinde başarıma dayalı ölçme/değerlendirme sistemi
çıktılarının kullanımı ve akademik kaynakların tahsisinde şeffaflaşmanın, yönetimde
hesap verebilirliğin sağlanması (2024).
H.02.03. Öğretim üyesi geliştirme programlarını girişimcilik, rekabetçilik ve yenilikçilik
boyutlarını da dikkate alarak oluşturmak:
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o HEDEF_A: Fakülte öğretim üyelerimizin araştırma fonları ve etkin proje yazımı
konusunda destek verecek bir birim kurulması (2025).
o HEDEF_B: Fakülte öğretim üyelerimizin interaktif ve uygulamalı eğitimler
konusunda yılda en az bir kez çalıştaylar veya seminerler düzenleyerek/ düzenlenen
toplantılara katılımları sağlanarak bilgilendirilmesi (2025).
o HEDEF_C: Fakülte öğretim üyelerimizin araştırma fonları ve etkin proje yazımı
konusunda yılda en az bir kez çalıştaylar veya seminerler düzenleyerek/düzenlenen
toplantılara katılımları sağlanarak bilgilendirilmesi (2025).
o HEDEF_D: Öğretim elemanlarına yönelik girişimcilik, rekabetçilik ve yenilikçilik
konularında farkındalık seminerlerinin senede en az bir kez düzenlenmesi (2025).
H.02.04. Bilimsel Ölçütlere Göre Tanımlanmış olan bilim dallarının nitelikli temsilcileriyle
akademik kadroları oluşturmak:
o HEDEF_A: Her bir anabilim dalını temsil etmek üzere en az 1 olmak üzere 4 öğretim
üyesi istihdam etmek (2021).
o HEDEF_B: Her bir anabilim dalını temsil etmek üzere en az 1 ve ders planında
anabilim dallarının ders yükleri ile orantılı olmak üzere 8 öğretim üyesi istihdam
etmek (2022).
o HEDEF_C: Her bir anabilim dalındaki temel bilim dallarını temsil etmek üzere en az
1 ve ders planında bilim dallarının ders yükleri ile orantılı olmak üzere 14 öğretim
üyesi istihdam etmek (2024).
H.02.05. Öğretim üyesi yetiştirmeye yönelik planlama yapmak ve stratejik öncelikli
alanlarda istihdam etmek:
o HEDEF_A: Fakülte stratejik planında gelişme alanı olarak belirlenen konularda
öğretim üyesi yetiştirmek üzere araştırma görevlileri alınmasına öncelik verilerek
her yıl yeterli sayıda araştırma görevlisinin ve öğretim üyesinin alınması (2025).
H.02.06. İdari personelin temini ve geliştirme programlarına katılımlarını sağlamak:
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o HEDEF_A: Fakülte idari personelinin hizmet niteliğini arttırmak ve moral sağlamak
üzere kişisel gelişim ve yaptıkları görev ile ilgili kişi başına yılda 2 gün eğitimi kurum
içi ve kurum dışı kaynaklardan almalarının sağlanması (2025).
H.02.07. Akademik ve idari personel ilişkilerini sağlıklı bir zeminde yürütmek:
o HEDEF_A: Her dönem akademik ve idari personel için buluşma fırsatı sunacak
kültürel bir etkinliğin organize edilmesi (2025).
H.02.08. Araştırma projeleri ve tezleri sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak ve sektörle
işbirliği yaparak geliştirmek:
o HEDEF_A: Fakülte/Bölüm – Sanayi işbirliği modelini tasarlamak (2024).
o HEDEF_B: Fakülte/Bölüm/Bilim Dalları Sektörel Danışma Kurulu (SDK) üyelerini
belirlemek (2024).
o HEDEF_C: Bilim Dalı, Bölüm ve Fakülte SDK koordinatörlerinin SDK ile her yıl 1
toplantı organize etmesi (2024).
o HEDEF_D: Ar-Ge Koordinatörlüğü ihdas etmek ve sektördeki AR-GE merkezlerine
her yıl en az 1 ziyaret düzenlemek (2024).
H.02.09. AB, TÜBİTAK, SANTEZ, vb. projeleri için başvuruda bulunmak ve fonlanan
projeleri başarıyla yürütmek ve sonuçlandırmak:
o HEDEF_A: Öğretim üyelerinin TÜBİTAK, UFUK 2020 bilgilenme programlarına
katılımını ve her öğretim üyesinin bir proje paydaşı olmasını sağlamak (2024).
o HEDEF_B: Başarılı araştırma projelerinin ve başarı öykülerinin paylaşıldığı
toplantıları yılda 1 kez düzenlemek (2025).
o HEDEF_C: Bölümler ve Bilim Dalları arasındaki bütünleşme ve iletişimi geliştirmek,
ortak araştırma projeleri geliştirebilmek amacıyla yılda bir kez araştırma odaklı
toplantı organize etmek (2025).
H.02.10. Ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli bilimsel yayın sayısını arttırmak:
o HEDEF_A: Özellikle afete yönelik tasarım, spor yapıları ve turizm yapılarının
tasarımı alanlarında ve tasarımla rekabet konseptiyle tasarım ve sürdürülebilir
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tasarım, yenileme ve koruma hususlarında nitelikli çalışmalar yapılarak
yayınlanması (2023).
H.02.11

Birim AR-GE potansiyeli ve faaliyetlerinin görünürlüğünü arttırmak:

o HEDEF_A: TÜBİTAK ve UFUK 2020 proje önerilerinin hazırlanması ve başvuruda
bulunulması (2021).
o HEDEF_B: TÜBİTAK ve UFUK 2020 kapsamında gerçekleştirilecek proje sonuçlarının
yayımlanması ile kurumsal görünürlüğün sağlanması (2025).
o HEDEF_C: Kurumda yürütülmüş ve yürütülen başarılı araştırma projeleri hakkında
dijital ve basılı kaynaklar ile sektöre bilgi verecek sistemin kurgulanarak eyleme
geçirilmesi (2025).
o HEDEF_D: Bilim Dalları, Bölümler ve Fakülte düzeylerinde Sektörel Danışma
Kurulları oluşturmak ve Fakültenin/Bölümün akademik/bilimsel gelişimine etkin
şekilde katkılarını sağlamak (2023).
o HEDEF_E: Bölümler ve çalışma grupları arasındaki bütünleşmeyi geliştirerek ortak
araştırma projeleri oluşturmak (2024).
o HEDEF_F: Tasarım ve AR-GE işbirliği aracılığı ile inşaat sektörünün yöresel ve
küresel rekabet gücünü artırmak (2025).
o HEDEF_G: AR-GE konularının seçiminde ulusal ihtiyaçların yanısıra, küresel
rekabete yönelik olarak inşaat sektörümüzün rekabetçiliğini sağlayacak konuları
gözönünde bulundurmak (2021).
AMAÇ.03. Sektörle İşbirliği, Girişimcilik ve Toplumsal Gelişime Katkıya Yönelik Faaliyetlerin
Artırılması Amacına Yönelik Hedefler ve Alt Hedefler
H.03.01. Akademik personelin bölgesel turizm yapıları başta olmak üzere yapma çevrenin
tasarlanması ve inşa edilmesi konularında uygulamaların niteliğini artıracak
şekilde sektördeki paydaşlarla etkileşim içinde olmasını sağlamak:
o HEDEF_A: Alanya Belediyesi, Mimarlar Odası, Meslek Odaları, Spor Federasyonları
vb. kurum ve kuruluşlar ile temasların sağlanması, sektörel danışma kurulunda bu
paydaşlardan temsilciler bulunmasının sağlanması (2024).
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o HEDEF_B: Alanya Belediyesi, Mimarlar Odası, Meslek Odaları, Spor Federasyonları
vb. kurum ve kuruluşlardan mimari tasarıma ilişkin olarak öğrencilere konferanslar
verilmesinin sağlanması, lisansüstü tezler kapsamında çalışılacak problemlerin
tespitinde görüşlerin alınması (2024).
o HEDEF_C: İhtiyaç duyulan meslek insanlarının niteliklerinin saptanması ve
müfredata yansıtılması için paydaşların görüşlerinin alınmasına yönelik yılda en az
bir toplantı yapılması (2024).
H.03.02. Kurulacak şirketler üzerinden projeler geliştirerek öğretim üyelerimizin
Teknokent’teki faaliyetlerini başlatmak:
o HEDEF_A: Teknokent’te yapılabilecek projeler konusunda öğretim elemanlarına her
yıl düzenlenecek seminerler ile bilgi verilmesini sağlamak (2025).
o HEDEF_B: Teknokent’te şirket kurma süreçleri konusunda öğretim elemanlarının
her yıl düzenlenecek seminerler ile bilgilendirilmesi ve en az 1 şirket kurulması
(2025).
o HEDEF_C: Girişimcilik, rekabetçilik ve yenilikçilik konularında öğretim elemanlarının
her yıl düzenlenecek seminerler ile bilgilendirilmesi (2025).
H.03.03. Uygulama ile olan ilişkileri ve döner sermaye projelerinin sayısını arttırmak:
o HEDEF_A: Döner sermaye süreçleri konusunda öğretim elemanlarını her yıl
düzenlenecek seminerler ile bilgilendirilmesi ve döner sermaye faaliyetlerinin en az
öğretim elemanlarının maaşları mertebesinde gelir getirmesinin sağlanması (2025).
H.03.04. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermek:
o HEDEF_A: İlgili kamu kurumları ve özel kuruluşlara Fakültemiz bünyesinde sunulan
hizmetler konusunda bilgilendirme kataloğunun gönderilmesi ve her öğretim
üyesinin en az bir danışmanlık hizmeti vermesinin sağlanması (2025).
H.03.05. Sektörle olan işbirliklerini staj, seminer, danışma kurulu gibi mekanizmalarla
arttırmak:

54

o HEDEF_A: İşbirliği potansiyeli olan paydaşlar ile yıllık işbirliği gündemli periyodik
toplantıların Bilim Dalları tarafından en az bir kez olacak şekilde organize edilmesi,
öğrencilerin en az %20’si için staj olanağı sağlanması (2025).
H.03.06. Bilim Dalları, Bölümler ve Fakülte düzeylerinde Sektörel Danışma Kurulları
oluşturmak ve etkin şekilde katkılarını sağlamak:
o HEDEF_A: İlgili paydaşlar ile Bilim Dalları, Bölümler ve Fakülte seviyesinde danışma
kurullarının oluşturulması (2025) ve bu kurulların yılda 1 kez toplanmalarının
sağlanması (2025).
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AMAÇ.04.

Kurum Kültürü ve Kapasiteyi Artırmak

H.04.01. Kurumsal Kalite Kültürünü Fakültemize Yaymak:
o HEDEF_A:

Kalite

Yönetimi,

İç

Kontrol

ve

Risk

Yönetimi

çalışmalarının

yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesiyle fakültemizde her düzeyde gerçekleştirilen
faaliyetlerin daha nitelikli ve olabildiğince sorunsuz, çalışanların ve öğrencilerin
memnuniyetini artıracak şekilde yürütülmesinin sağlanması (2025).
H.04.01. Kurumsal Memnuniyet ve Aidiyet Kültürünü Fakültemize Yaymak:
o HEDEF_A:

Yürütülecek

sosyal

faaliyetlerle

çalışanların

ve

öğrencilerin

memnuniyetini ve aidiyet duygusunu artıracak ortamın ve ilişkilerin sağlanması
(2025).
H.04.01. Mezunlarla İletişim ve İşbirliğini Sağlamak:
o HEDEF_A: İlerleyen zaman içinde ilk mezunlarımızı vermek ve devamında 5, 10, 20
vb mezuniyet yıllarında yapılacak toplantılar, sektörel danışma kurullarına katılım,
ders ve konferanslara davet, staj olanakları gibi alanlarda katkı ve desteklerini
alarak ilişkileri sürekli ve kalıcı hale getirerek ALKÜ’lü olma bilincini mezuniyet
sonrasında da pekiştirmek ve geliştirmek (2025).
7. İZLEME ve DEĞERLENDİRME
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2019 yılında kurulmuş olup, izleme ve denetim faaliyetleri ilk
stratejik plan dönemi sonu olan 2023 yılı sonunda yapılacaktır. Bu amaçla, stratejik plana ilişkin
bir yazılımın Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilmesinin kurumsal olarak
yararlı olacağı düşünülmektedir.
SONUÇ
Stratejik planın kurgusu, akademik birimlerin fakülte düzeyinden başlayarak, bölüm ve anabilim
dalları ile bilim dalları düzeyine kadar, doğru şekilde kurgulanması ve hayata geçirilmesi ile
doğrudan ilişkilidir.
Belirtilen nedenle, ana aksta yer alan temel konulardan birincisi akademik yapının doğru ve
bilimsel dayanakları olacak şekilde tanımlanmasıdır; bu bağlamda Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve
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Tasarım Fakültesi ayırımının yapılması önceliklidir. Bu hususta Rektörlüğümüzün desteğine ve
YÖK nezdinde girişimde bulunmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ek olarak, Mimarlık Fakültesinin ÜAK
Mimarlık Temel Alanı için tanımladığı disiplinleri içeren Bölümlerin açılarak disiplinlerarası
kimliğin Fakülteye kazandırılması önem taşımaktadır; eğitim-öğretim boyutunda ÇAP programları
ve disiplinlerarası stüdyolar, bilimsel çalışmalarda disiplinlerarası projeler bu şekilde mümkün
olabilecektir. Mimarlık Fakültesi bağlamında Bölümlerin anabilim dallarının tanımlanmasında YÖK
çok eski ve güncelliğini yitirmiş bir şablonun dışındaki önerileri, bu önerilerin bilimsel arka planını
dikkate almadan reddetmektedir. Bu hususta da YÖK nezdindeki girişimlerde Rektörlüğümüzün
desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.
İkinci husus ise fakültenin fiziksel olanakları ve en temelde bina ihtiyacının 2024 yılına, en geç
2025 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar karşılanması olup, diğer tüm hususların başarısı, bu
akslardaki kararların belirtilen plan ve programa uygun şekilde verilmesiyle ilişkilidir.
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