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Konr :Tiirkiye Planlama okullarr BirliEi (TUPOB) 2010 y'l' (6,Ditnem)
izmirYiiksek Teknoloji f,nstitiisii Diinem Bafkanl4r Eyl€m Planr

i z  MiR

/U.. /-cj.>/ 20r0

TMMOB $ehir Planc arr Odasr Genel Batkanhgr'na

TUPOB 6. Dijnem Baqkanhfr, izmir Yiiksek Teknoloji Enstitiisii Mimarhk Fakiiltesi $ehir
ve Bdlge Planlama Bdli.im Ba$kanhF taraflndan yiirijtiilmektedir. Bu ditnem Bdliimiimiizce
yaprlan galqmalar ve yaprlacak eylemleri belirlemek iizere dtizenlenen toplantllar ve elde edilen
sonuqlar a$agrda dzetlenmektedir:

1. 8.2.2010 tarihinde izmir Dokuz Eyliil Unirersitesi Mimarl* FckLiltesi Sehir ve Bdlge
Planlama Bijltimii'nde, her iki Biiliilniin Biiliim bagkanlarr ve temsilcilerinin ve $ehir Plancrlarr
Odasr (gPO) lzmir $ubesi Ba$ka ve seketeryasmln Latlhmryla evrak devir teslimi ve dn
haz Lk toplantrsr gergekleftidlmiftir.

Bu toplantlda, $ehir Plancrla Odasr Genel Kululu'na iletilmek ijzere "Egitimde Kaliteyi
Geliltime ve Akleditasyon", "Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik" konularnda Meslek Odamrzrn
gcjdi$iiniin almmasr benimsenni$tir. Bu konu, Mart aFnda gergekleqtirilmiq olan $PO Genel
Kurulu'na izmir $ubesi Ba;kanr Sn. Tolga Qilingir arac lgryla iletilmiq ve Genel Kurulda bu
konr-ryu $PO biinyesinde qa.hqmak iizere bir komisyon olugtut'ulmuf tru.

2. $PO Genel Kurulunun Mart aymda toplanmasr ve segimlerin yaprlmasrnm ardmdan 26
Nisan 2010 tarihinde IYTE' de bir toplantl diizenlenmigtir. IYTE gehir ve Bdlge Planlama
Bdliim Bafkanr ve temsilcilerinin yam srra, bir <inceki diinem balkanlgrnr yiiditen Dokuz Eyliil
Universitesi'nden Btjliim Ba5kam Sn. Emel Griksu ve bir sonraki ddnem bagkanhgl yiiriitecek
Mersin Universitesi'nden Sn. Fikret Zorlu, gPO Yeni Genel Baqkam Sn. Necati Uyar ve bir
dnceki $PO Genel Bagkam Sn. Tank $engiil ve $PO Izmir $ubesi Ba$kam Sn. Gdkhan Erkan ve
bir d[ceki d6[em $ube Balkanl Sn. Tolga qilingir ve fube seketeryasmm kat lmtyla bir toplantr
gergekle5tirilmiqtir.

Bu toplantrda itncelikle MIDEKON Ddnem Ba$katu Sn. Zekai G6rgiilii tarafrndaa TUPOB
Dcinem Baqkanhlr'na iletilen, Tiirkiye Ytiksekdgretim Yeterlilikler Qerqevesi kapsammda
Mimarlk Genel Alamna iligkin olarak hazrrlanmr; olan tablo degerlendirilmiS ve tablo iizeinde
diizeltmeler yap mr$trr. Gerek Sn. Gcjrgiilii'niin gdndermi$ oldu[u tablo, gerekse de bu tablo
Uzerindeki diizeltmeler tiim b<iliimlerimize elektonik posta ile giinderilmif ve gdrib istenmiftir.
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07.05.2010 tarihinde istanbr'daki MiDEKON toplantlslna; Peyzaj MimarL[r, i9 Mimarhk,
Endtlstri Uriinleri Tasanmr Akademik Konseyleri ddnem ba9kanla nln ya sra TUPOB Ddnem
Balkanhg olarak kat tm saglanml$trf. Bu toplantlda, alrhkh olarak, "Mimarhk Genel Alanr"
ve bunun altrnda "Mimarhk/Planlama,tTasa m" Temel Alanr srnrflamast tartlgtlmDtlr. TUPOB
olarak bu toplanhda: "Genel Alan" lanimtnrn "Mimarhk - Planlama Endiistriyel Tasanm"
olarak belirlenmesi gijriifii dile getirilmiitir. Bu gdlu$, iq Mimarlrk. Peyzaj Mimarltgl ve
Endiistd U inleri Tasarrmr Akademik Konseyleri dtjnem bafkanlarlnca da benimsenmi5tir.
Gerek "genel alan ve temel alan" srmflamasr, gerekse de ulusal yeterlilikler gergevesi qall$malarl
MiDEKoN tarafindan devam edecek ve kesinlik kazanacaktrr.

3. 26 Nisan 2010 tarihinde iYTE' de diizenlenen loplantrda. IYTE taraflndan bir dnceki
ddnem qahqmalan ve sonuglarila dayanara-k hazrrlanmu olan "Eylem Piant Onerisi"
degerlendi lmi$tir. Toplantr sonuglanra gijre 2010 yrlnda gergeklegtiriimesi dngdriilen
eylemler, dncelik srraslna gdre fdyle belirlenmi$ir.

3.1. Tiirkiye Planlama Okullarr Birliei (TUPOB) iqbirligi On Protokolii'ni1n, gdzden
gegirilmesi, kesinlegtirilmesi ve imza altlna ahnmasr. (Taslak IYTE tarafindan
haztlanacaktrr,)

3.2, TUPOB Karar Defterinin olu$turulmasr ve bundan sorlra almacak kararlann bu deftere
ii lenmesinin saglanm,lsl. (Karar Defteri iYTt tarafrodan ha/rrlaoacaktrr.)

3.3. Agrlmrq olan yeni "$ehir ve Biilge Planlama Brjliimled"ne TUPOB'a katrlmalarr
konusunda gagrl yapllmasr (qanakkale Onsekiz Mart Unive$itesi, Denizli Pamukkale
Universitesi vb. ). (Qagrr IYTE tarafindan yaprlacaktrr.)

3.4. Bu dtjnem iginde; yeterli akademik kadroya ve teknik ve sosyal alryaprya sahip
olmadan yeni planlama biiliimlerinin agllmamasl konusunda MIDEKON'a ve YoK'e gerekgeli
bir rapor sunulmasr.
Bu eylemde bir dnceki ddnemde 4 no lu komisyon olarak isimlendirilmiq olal "Yeni $ehir ve
Bdlge Planlama Bitliimlerinin Agrlmasmda Kullaillacak ICiterler Komisyonu' nun, 2009 yhnda
toplamri oldugu ve lerden yararlarularak iYTE tarafrndan bir rapor hMrrLanacakt . Bu raporda,
mevcut bdliimlerin, iizellikle de yed agrlan bdliimlerin yafamakta olduEu sorunlann agrkhkla ve
sistematik bir biqimde yer almasr gerekmektedir. 2009 yrlmda toplanan veriier iginde iig
iiniversitemiz GYTE, YIU, iYTE sonu ara il\kin bilgileri giindermiglerdir ancak diger
bdliimlerin de sorunlarrna iligkin bilgiye gereksinim dululmaktadu. Bu nedenle Ek:l de ve len
"sorunlar" tablosunun doldurularak, bir ay iginde gdnderilmesi gerekmektedir.
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(15 Haziran 2010 tarihine dek Dokuz Eyliil Universitesi, Istanbul Tekuik
iiniversitesi, Orta Dolu Teknik Universitesi, Gazi t'lniversitesi, Mimar Sinan Universitesi,
Sii leJman Demirel i nirersiresi, Karadeniz TeLnik i iniversitesi, Selcuk t niversitesi.
Mersin Universitesi, Erciyes Unirersitesi, Bozok Uoirersitesi, tarafindan sorunlar
tablosunun doldurularak semahatozdemir@iyte.edu.tr adresine giind€rilm€si
beklenmektedir,)

3.5. YOK'ih ve MiDEKON' un da giindeminde olan ve "Ulusal yeterlilikler gerEevesi"ni
olu$turmak iizere ve ileride gtindeme gelecek akreditasyon ve mesleki ye&inlik konularna althk
olulturmak izere, lisans egitimi alan bir qehir plancrsmrn sahip olmasr gereken yeterliliklerin
neler oldugunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu yeterliliklerin, "program g*trlarf' olarak
tanlmlanmasl 9ah$malanna bazr bdliimlerde baqlanmr;trr. Bu kriterierin belirlenmesinde AESOP
(Avrupa Pianlama Okullan Birlifi) ve PAB (ABD Planlama Akreditasyon Kurulu) taraflndan
belirlenmiq olan kriterlerden de yararlamlabilir.

TUPOB olarak, lisans diizeyinde verdilimiz elitimin (ileride lisanststii egitim igin de
tamamlanmaLdtr) hangi kalitelere sahip olmasi gerektigini belirlememiz gerekmektedir. Bu
nedenle baElangrq olarak, Ek:2 de sunulan soru formatrnda tiim bdliimle mizin lisans
egitimle nde nasrl bir gehir plancrsr yeti$tirmeyi hedefledilini belirlemesi gerekmektedir. (15
Ilaziran 2010 tarihine dek, lisans egitimi veren her biiliimiimiiziin, Ek:2 de verilen sorularr
yanrtlayarak, !9!qg!g j!i!d9!qi!@ry!9.!id.q.t adresine giindermesi beklenmektedir.)

3.6. Tiim b6liimlerimizin yrlda iki kez diizenlenen TUPOB toplant anna, bdliim
bafkaDlarr ve TUPOB koordimtdrleri olmak iizere en az iki dgretim iiyesiyle yetkili olarak
katrlmasl, e$giidiim ve igbirli[inin sallanmasrnr kolayla$t]racakhr. Ongctdilen katrhm diizeyinin
saglanabilmesi iqin tiim bdliimlerin "TUPOB koordinatiirle ni" beliriemesi ve Fakiilte
biitgelerinde diizenli olarak bu yolluklarrn yer almasmm saglanmasr gerekmektedir. (2011
fakiilte biitgelerinin olutturulmasr alamasrnda bitliim ba$kanhklarrnca bu girigimin
gergeklegtirilmesi beklenmektedir.)

3.7. Gerek bdliim ba$kanlanmn, gerekse de TUPOB koordinatdrlerinin toplantllara
katrlmasr iQin yaprlacak gdrevlendimelerde sorun grkmasrm engellemek ad1na, tiim
bdliimlerimizin dekanlk ve lektttrliikle ni, bijliimlerinin TUPOB iyelifi konusunda
bilgilendirmesinde ya€r olacaEr dii$tiniilmektedk. (2010 yrh iqiude tiim biili.imler tarafitrdatr
bu bilgilendirmelerin yaprlmasr beklenmektedir.)
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3.8. $PO Genel Merkezi web sitesi iizerinden TUPOB web sitesine ulasrlmaktadrr, tiim
bdliimlerin kendi web sitelerinden, TUPOB ballantrlarrm yapmaiarmda biyiik yarar vardr.
(2010 y mda tiim biiliimlerin web iizeriuden TUPOB baglantrlarrnr yapmasr
beklenmektedir.)

3,9. 2010 yTh TUPOB l. toplantrsrnrn 28-29 hazir^a 2010 tarihinde IYTE
yerletkesinde yaprlmasr planlanmrqtrr. Kahhmcrianmrzrn IYTE yrrtlannda kalmasr olanalr
saglanmritr. Yutlarlmlz iki kath yapllarda yer alan, her birimin iginde banyosu ve tuvaleti olan
miistakil, iki kigilik dairelerden olufmaktadu. Yurt Miidiirhgn ile yaptrgrmlz gdriifme
sonucunda her dairede tek kiqinin de kalabilecegi belitilmittir. (Web sitemizden )urtlanmlzr
giirebilirsiniz.) Ancak kesin sayrmn belirlenebilmesi iqin 10 Haziran 2010 tarihine dek
nicelsaysin@iyte.edu,tr adresine lurtlanmrzda kalmak isteyen konuklanmum isim bildirmesi
gerekmektedir. (Nicel Saygn ig t€lefonur 0232 750 70 52, cep rlt 505 911 38 00)

izmir'de kalma konusunda ikinci seqenek ise Alsancak'da, $ehir Plancrlarr Odasr izmir $ubesi
kanalyla yer ayrtabileceginiz Yaman Otel 'dir. 

$ehirde kalmak isteyen konuklanmEln ise $ehir
Plancrlarr Odasr izmir $ubesi Sekreter Yard. Sn. Nuray Qolak'r nurav.colakl@hotmail.com
veya qp.9tz!q!I@!p.Q.eIg& adresine bilgi vermesi gerekmektedir. (Nuay Qolak i$ telefonur 0232
422 28 90 0232 4214190, cep tll 0554 726 92 93)

Toplantl siiresince lzmir IYTE arasrnda sabah ve ak$am servis olanagl saglanacaktlr.

3.10. 2010 ylmrn ikinci yansMda yaprlmasr planlanan eylemler ise $6yle dzetlenebilir;

a. Mesleki yetkinlik ve yeterlilik konusunun daha da geliqtirilmesi, dlgiitlerin, siireglerin ve
yetkili/sorumlu kurumlarrn belirlenmesi amaclyla, 28-29 Haziran 2010 IYTE toplantlslnda
gajriitiilerek karara baglaDrnasr durumunda 2011 y mda bir gahltay diizenlenmesi
dngdriilmektedir.

b- Bdltimlerimizdeki akademik kadronun sahip oldr-rpu uzrnanhk alanlarrnrn belirlenmesi, hangi
alanlarda uzmada5ma eksilimizin oldugunun saptanmasl agrsndan dnemlidir. Gereksinim
duyrlan ancak yetersiz sayrda uzmamn bulundu[u alanlarda, en donammh bdliimlerde, gerekirse
ortakla;a, lisansiistii programlanmn agrlmasr, gelecekte akademisyen eksikliginin giderilmesini
miimkiin krlabilecektir. TUPOB btinyesinde bciyle bir veri tabanmm olufturulmasl, alnl
uzmanhk alanlarrnda gahqan akademisyenlerin, kendi aralarrnda iletiqim kurabilmeleri, ortak
araqtma projeleri, jiiri iiyelikleri, ortak da $manLklar vb. olqturmak konusunda da biiyiik
yarar saflayacallrr. 28-29 HaziJar' 2010 IYTE toplantrsrnda, baiyle bir ved tabanmln
olu$turulrnasl fikri benimsenirse, 2010 ikinci ddnemde bu bilgilerin biiliimlerden ahnrnasr
planlanmaktadlr.

"/
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c, AESOP ve benzeri uluslar arasr kuruluglara bdliimlerimizin iiye olmasm/aidat ddenmesini
kolayla$hracak yollann neler olabileceli konusunda ara$trrma yap acakttr. Bu konuda daha
dnceden deneyimi olan bdli.imlerin 28-29 HaziarL 2010 IYTE toplartlslnda bu deneyimlerini
payla$malan beklenmektedir.

d. Ozellikle akademik kadrosu giiglii ve doktora egitimi deneyimi olan bdliimlerimizde, her y1l
diizenli olarak, "doktora tiErencileri seminerleri/buluqmalart,' nm altyaprsrru olugturmak
iizere 28-29 Haziran toplantfmda gdriif toplamak ve 2011 yrlnda bu buluqmayr gerqekleqtirecek
biiliimi.in belirlenmesine ydnelik gahqmalar yaprlmasr planlanmaktadrr.

e. Bdliimlerimizce kendi web sitelerinde, mezun veri tabanlarrmn, argivlerindeki proje, harita,
bitime ddevi, analitik etiit bilgilerinin, ve gPO Genel Merkez ve lubelerde bulunan kitap, dergi
vb. listelerinin yaynlannasrnr saflamak konusunda gitdi$ ve yol haritast oluqturulmasr
pla.nlarunaktadr.

f. Bir ijnceki dtjnemde Dokuz Eyliil Universitesi tarafindan, kamu kuruluqlarrnda gehir plancrsr
olarak gahqan mezunlanmrzrn ve dolu /bo; kadrolann bilgisi ahnmrq, ancak bazr kurumlar eksik
kalmrgtlr. Kurumlarla yazrgarak bu eksik bilginin tamamlanmasl planlanmaktadr. Benzer
bigimde 2009 yhnda $PO Genel Merkezinin belediyelerimizde gahqan plancrlara, dolu,ibog
kadrolara ili;kin bilgi toplamasma karar verilmigtir, ancak bu heniiz gergeklesmemigtir. 26 Nisan
2010 tarihinde iYTE'de yaprlmrq olan toplantda bu konu giindeme geti lmi$tir. Eksik bilgilerin
tamamlanmasmdan sonra bu verilerin analizi yaprlacak ve TUPOB toplanttlannda
deEerlendirilecektir.

Haziran ayrnda tiim bdltimlerimizi en genil
ve gahqmalannzda bagarrlar diliyorum.

- katrLmla iYTE'de gtinnek dilefiyle, size iyi giinler

Dog.Dr.Semahat OZDEMiR
TUPOB 6. Ddnem Baqkanr

EKI: Bdliim sorunlanmn belirlenmesine iliskin hazrrlanmrs soru formu.
EK2: $ehir ve Biilge Pianlama Lisans Elitiminde mezunlarn sahip olmasr gereken yeterliliklerin
belirlennesine iliskin soru formu.

Gulbahge Kiiyii, 35430 Urta / izMiR Tel : (232) 750 70 38 Fax : 750 70 12



Btiliim Sorunlarr Tespiti eah$masr -SORULAR-

TUPoB 5. Koordinasyon Toplantrsr Kararlarr, Karar No: 9 uyannca istenen bdli im sorun tespit
raporlaflna veri teskil edecek sorular 7 ana bdli imde ele alnmrttrr:

l. idari 6rgi.it lenme sorunlarl
SORU 1. Bitl0miin idari i irgiit lenme sorunlan ne diizeydedir? (dr boli imiin balrmsrz karar alma ve
kendi kendini yiinetebilme dtizeyi, program olutturma, program amag ve hedeflerine akademik
Uyeler drtrndaki katrLm diizeyi, idari kadrolar igin yeterli istihdamrn saElanrp sagla n madrEr vb. )

l l . CoErafi Konuma EaEh Sorunlar
soRU 2. Bii l i imiin bulunduEu coirafi konumdan kaynaklanan sorunlar nelerdir? (i jr: kamu ulaSrm
servislerine eriSim, i5 ama!h yolculuk silresi, kentsel sosyal servislere erit im, doEal ve gevresel kolullar
vo . )

l l l . Kadro Sorunlarl
SORU 3. Bitl i imiin istihdam polit ikasr var mr? Mevcut kadrolar ve kadro talepleri i le i lgil i  sizce en
temel sorunlar nelerdir?

a

lV. Akademik Altyaprve Yeterli l ik Sorunlarl
SORU 4. Bii lomiin akademik arattrrmalan yiir i i tmesinde
nelerdir? (dri Ders yrlkleri, Fiziksel cahsma kosullan, Tegvik
alanlannrn eksikliEi vb.)

engel teskil eden temel sorun alanlarl
ve i idenekler, ortak galr$ma ve uzmanhk

v. Mekansal ve Teknik Altyapr sorunlarl
SORU 5. Bii l i imiin kurumsal kaynaklanna yiinelik temel sorunlar nelerdir? (dr: ki]t i iphane, ar;iv
kullanrmrndaki sorunlar; srnrf, derslikler, ofisler gibi mekanlann fiziksel ko$ullafl j  bilgisayar ve internet
kaynak ve hizmetlerine eri$im, elektrik/su kesinti leri, rsrtma/soEutma sorunlan vb-)

vl. Mali/Finansal sorunlar
SORU 6. Bii l i . imon sizce en temel f inahsal sorunlan nelerdir? (or: fakii i te bijtcesi sorunlafl, yurt iEi
yurt drSr gijrevlendirmelerde i jdenek sorunlarr/yetersizlikleri, makine techizat aLmr isteklerinin
karSr lanmasrvb . )

Vll. DiEer Sorunlar
SORU 7. Sizce anketteki bii l i imlerde yer almayan batka sorunlar/ sorun alanlafl var mr? Varsa
li itfen belirt iniz.



EK:2

Bailiimiizde nasrl bir plancr yeti;tiriliyor?

Amag: Planlama egitimi veren planlama okullannm lisans egitimleri gergevesinde yeti$tirilen plancr
profillerini tanrmlamak; biiylece Mesleki Etkinlik ve Yeterlilik esaslanna rgrk tutacak bilgilei elde etmek.

Cevaplanmasr Beklenen Sorular: (Tiim sorular sadece Lisans Egitimine ytineliktir)
1. Mevcut Iisans egitim programmrz nasrl bil $ehir plancrsr yetittirmektedir? Liitfen aglk giirii$lerinizi ve

detay bilgileri paragraf(lar) halinde belirtiniz.

2 Mevcut programrnlzm yetiftirdiEi gehir plancrsr profilini a$aElda belirtilen yetkinlik alanlanna ve
egitim programmzda verilen iinem (agrrllk) derecesine gdre - I en iincelikli deger olmak iizere - I'den
5'e kadar sralaylnz.

liziksel Pld Uretiminde

Bilsisayd Deslekri Pld

KullmrnlndaYetkinlik

Diger yetkjnlik aldld,
(b€lirriniz)

3. Sizce bir $ehir plancrst yetiltirirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
4. Sizce bciliimiintiziin planlama ef,itiminde en giiglii yanr nedir?

5. Sizce bdliimiiniizi.in planlama elitiminde en zayrfyam nedir?

6 Mevcut programrniz ile yeti$ti ren prancl profilinde sizce sorunru alanlar/konurar var mrdrr? varsa.
nelerdir?

7. Egitimdeki sorunlu alanlarrnrz iein bitliimiiniiz yaktn gelecekte ne gibi yeni yaklagmlar geligtirmeyi
diisiinmektedir?

8. Bijliimiiniizce yakln gelecekte agmayr diisiindi.iEiiniiz dersler var m1dlI? Varsa. nelerdir?
TE$EKKUR EDERiZ.



EK OLARAK:

Bilindigi iizere, iginde Tiirkiye'nin de bulundufu l6 iilkenin elitim bakanlarrnca 1999 yrlnda imzalanan

ve 2010 yr|nda tamamlanmasl ijngdriilen Bologna Bildirgesi kapsamrnda, yiiks€k dgretim reformu
giri;imi olan "Avrupa Yilksek Ogretim Alanf' ve "Mesleki Yeterlilikler" ile ilgili siireci ballatllmr;t1r'
Ulkemiz iiniversite kurrlmlannrn farkh mesleki alanlarmda egitim programlannn yeniden ele ahnarak
gdzden gegirilmesi ve kartlla$trnlabilir bir sisteme oturtulmasna ydnelik gaLr$malarl iqeren Bologna
siireci, saghk, hukuk ve mimarhk alanlarr pilot alanlar olmak iizere, geqitli fakiiltelerde ve temel alanlar
bazlnda ba$latrlmr$tr.

Mimarhk alanrnda da, MOBBIG (Mimarl1k Okullarl Biiliim BaSkanlarr iletigim Grubu) ve TMMOB
Mimarlar Odasr gah$malan dogrultusunda MIAK (Mimarhk Akreditasyon Kurulu) ve MIDEKON
(Mimarltk Fakiiltesi Dekanlan Konseyi) tarafindan egitim programlanna ydnelik gahqmalar
yiiriitiilmektedir. YOK'iin Uiusal Yeterlilikler Qergevesi dogrultusunda MIDEKON tarafindan mimarLrk
alannda Lisans Egitimi dilzeyinde tammlama gal$mala devam etmektedir'

Biz de, IYTE, Mimarhk Fakiiltesi, $ehir ve Bitlge Planlama Btiliimii olarak lisans dtizeyinde egitim
programrmlzr yeniden giizden gegirme siirecine girmiq bulunmaktaylz. Bijliimiimiiziin program 91ktlla nl
(a) Bilgi sahibi olmak, (b) Beceri sahibi olmak, (c) Yetkinlik (Kigiselve Mesleki Yetkinlik) sahibi olmak
iizere iig temaya gaire gergekleEtirdik. Program glkt artmtzl bdltimiimiiziin misyon ve vizyonu paralelinde
tarif ederken, aynr zamanda da ulusal dlgekte TYUYQ (Tiirkiye Yiiksekdtsetim Ulusal Yeterlilik
gereevesi), MIAK, MIDEKON, uluslararasr <ilgeke ise Plaming Accreditation Board (PAB) ve AESOP
tarafindan yaprlan gal$malardan yamrlanarak tarif ettik.

Sizlere bu metni yazmalIltzln amacl ise, tiim planlama okullanndan beklenen program qlktllannrn 2010
TUBOP toplantrsmda gdriig0lebilmesi oldulu igin, a$afrda belitilmig olan iig ana temayr, bdliimtiniiziin
lisans di.izeyi egitim giiriiflerini yansrtacak gekilde detaylandtramk belirtmenizi rica etmemizdir.
Agagldaki tablo TYUYQ gergevesince tanrmlaomr$ genel hatlan betimler gekilde hazrrlanmr$trr. Ancak
sizlerden beklentimiz bu ana temalan kendi eEitim programmrz gergevesinde detaylandrrarak bize
iletmenizdir.
BiLGi BOLIIM GORU$I]NUZ

(Bitumnnnzin eFtim

Planlama alanrnda l-uramsal ve
uygulamal bilgiye sahip olmak

BICtrRiLER

Planiama alanrnda kavrmsal ve
uysulama duzeyinde beceri sahibi
olmak (itm. Arastrrna yoniem ve
rekniEini kullanabilme, kuran ve
uygulanayr biitiinle$tirebilme. . . )

YETKINLIKLER

BaEimsiz qalDabilme ve
sorumluluk alabilne yetkinligi

OErenme yetkinliEi

i let i t im ve sosyal yerkrnl ik

Alana dzgii ve m€slekiy€tkinlik


