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1 DANIŞMANLIK VE DERS SEÇİMLERİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ;

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAYFASI ALTINDA YÖNETMELİKLER SEKMESİNDE
YÖNETMELİĞE ULAŞABİLİRSİNİZ.

http://www.baskent.edu.tr/mevzuat/yonetmelik/onlisans_yon_16.pdf



BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ;

Ders yüku ̈
MADDE 15 – (1) Bir öğrencinin yarıyıl başı normal ders yüku ̈ 30 AKTS’dir. Öğrenci, Üniversiteye ilk kayıt 

olduğu akademik yılın güz ve bahar yarıyılları dışında, yarıyıl başına en fazla 40 AKTS ders alabilir. GNO’su en az 2,50 veya 

üzeri olan öğrenciler için ders yüku ̈ en çok 45 AKTS’ye kadar artırılabilir. Bir öğrenci, danışmanının onayı ile 30 AKTS 

ders yükünün altında ders alabilir. 

1 DANIŞMANLIK VE DERS SEÇİMLERİ



1 DANIŞMANLIK VE DERS SEÇİMLERİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ;

Ders alma ve ders ekleme-silme 

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri danışmanlarının onayı ile her yarıyıl başında, 

akademik takvimde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. ...
(3) Kayıt yaptıracakları dersleri seçerken, öğrencilerin başarısız oldukları ve ertelenmiş olan dersleri 

öncelikle almaları gerekir. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle 

öğrenim süresi uzayacak öğrencilerde, yerine getirilmemiş ön koşulu bulunmayan ve niteliği de öğrenci danışmanınca
uygun bulunup, bölüm ya da program başkanlığınca onaylanan dersler için bu kural uygulanmayabilir. 

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ekle-sil süreleri içinde, danışmanlarının onayı ile 

aldıkları derslerden bir ya da birkaçını üzerlerinden silebilir, ya da aldıkları derslerin arasına yeni dersler ekleyebilirler. ...

(6) Danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının uygun görmesi halinde öğrenciler, kendi 

öğretim programlarında yer alan tüm seçmeli derslerin AKTS toplamının %10’unu aşmayacak biçimde, Üniversitenin diğer
birimlerinde açılan dersleri seçmeli ders olarak alabilirler. 

(7) Öğrenciler, programlarında belirtilen dersler dışında, danışmanlarının onayı ile Üniversitenin

diğer birimlerinde açılan dersleri de “program dışı ders” olarak alabilirler.



1 DANIŞMANLIK VE DERS SEÇİMLERİ

DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR;

 Sizler için oluşturulmuş haftalık ders programına ulaşmalısınız.

 Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi sayfası altında bölümler sekmesinde Mimarlık
Bölümünün ana sayfasına ulaşabilirsiniz.

 http://mim.baskent.edu.tr/kw/index.php?dil=TR

 İlk iki sene kataloğunuzda yer alan zorunlu dersleri sizlere açılan şubelerden seçmelisiniz.

 Daha sonraki iki sene zorunlu dersler yanında ilgi alanlarınıza göre seçebileceğiniz seçmeli dersler açılacaktır. Bu

dersleri, o dönem alınması gereken derslerin teori/uygulama/kredi/akts bilgilerini kontrol ederek

almalısınız.
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DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR;

 Dersleri seçtikten sonra ders kaydımı tamamladım, onayladım diyerek danışmanınızın ekranına

otomatik mesaj gönderilmesini sağlamalısınız.

 danışmanınız yaptığınız ders alma işlemlerini onaylaması durumunda derslere danışman onayı verilmiş şekilde
girebilirsiniz.



2 ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER

DERSLER-DEVAM-SINAVLAR

Derse Devam (Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 17)
1. Derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. 

Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğrenciler, o derste başarısız olmuş sayılır ve kendilerine F2 notu verilir. 
Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar, ilgili birim yönetim kurullarının 
önerisi ve Üniversite Senatosu kararı ile belirlenir. 
2. Bir defa F1 notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, bu derste devam koşulu aranmaz. Ancak bu 
öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devamı dışında tüm eğitsel yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

Ancak, uygulamalı derslerde F1 notu ile kalan öğrencilerin derslere devam etmeleri başarılı olmaları için 
gereklidir. 

Sınavlar (Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 18)

1. Yönetmelikte açıklanan biçimde rapora bağlanmış bir hastalığı yüzünden veya ilgili öğretim elemanı ve bölüm ya da 

program başkanı tarafından geçerli bulunan başka bir zorunlu nedenle sınava girememiş öğrenciler mazeret 
sınavına girebilirler. Mazeret sınavları, yalnızca ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları için talep edilebilir.

2. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda “0” (sıfır) verilir. Bu 
öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır. 
3. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar ile derslere devam ve katılım göz önünde 
tutulur. İlgili öğretim elemanı tarafından ağırlıklar belirlenerek, derslerin başlamasını izleyen ilk iki hafta içinde bölüm veya 
program başkanlığına ve öğrencilere duyurulur. 
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DERSLER-DEVAM-SINAVLAR

Öğrencilerin başarı durumları (Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 22)

1.YNO’su ve GNO’su en az 2,00 olan ve tekrarlanacak dersi bulunmayan öğrenci başarılı öğrencidir.
2. Birinci yarıyıl hariç kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GNO’su 1,80’den daha düşük olan öğrencinin, staj dersleri ve 
ertelenmiş dersleri hariç, daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için GNO’sunu en az 1,80’e çıkarması gerekir. Bu 
durumdaki öğrenciler, GNO’larını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin 
ders tekrarladıkları yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. 

3. YNO’su ve GNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise 

yüksek onur öğrencisi sayılır.

Ders tekrarı (Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 23)
1. “F1” ve “F2” notları, öğrencinin o dersten başarısız olduğunu gösterir. “F1” derse devam ettiği halde başarısız olan, “F2” 

ise devamsızlık nedeniyle o dersten başarısız sayılan öğrencilere verilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan 
öğrenciler yarıyıl sonu ve açılması halinde bütünleme sınavına giremezler. “F1” veya “F2” notu alan öğrenciler, o 
dersi, izleyen yarıyıllarda öncelikle tekrarlarlar. 

Hastalıklar (Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 28)
1. Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kurallarında gösterilen esas 

ve usullere uygun olarak sağlık raporu alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde 
Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince onaylanan raporunu ilgili bölüm veya program 
başkanlığına teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez, ancak rapor bitiminden 

sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır. 
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DERSLER-DEVAM-SINAVLAR

Devam Durumu (Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurul Kararı)

Fakültemizde derse devam zorunluluğu: Teorik dersler için% 70; Uygulamalı dersler (Laboratuvar/stüdyo/atölye 

vb. dersleri) için % 80’dir. 

Stüdyolar, Jüriler (Başkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Bölüm Kurul Kararı)

1. Final projeleri jürinin yapılacağı tarihin bir gün öncesinde saat 14:00 – 16:00 arasında teslim alınacaktır.
2. Final proje tesliminde gecikme olduğu durumda, yarım saat gecikmede (teslim saati 16:00 – 16:30 arası ) not 10% 
düşecek, bir saat gecikmede ise (16:30 – 17:00 arası ) notun 10% daha düşmesiyle (toplam %20 ) birlikte kapalı jüride 
değerlendirme yapılacak,  saat 17:00yi geçtikten sonra proje teslim alınmayacaktır.
3. Final proje maketleri jüri gününde saat 8:30 – 9:30 arasında teslim alınacaktır.
4. Final proje maket tesliminde gecikme olduğu durumda, yarım saat gecikmede (teslim saati 9:30 – 10:00 arası ) not 10% 
düşecek, bir saat gecikmede ise (10:00 – 10:30 arası ) notun 10% daha düşmesiyle (toplam %20 ) birlikte kapalı jüride 
değerlendirme yapılacak,  saat 10.30’u geçtikten sonra maket teslim alınmayacaktır.
5. Ara jürilerde proje ve maket teslim saatlerine bağlı olarak yukarıda yer alan maddeler dikkate alınacaktır.
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DİSİPLİN KURALLARI

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları (YÖK Disiplin Yönetmeliği Kuralları, Madde 5)
1. Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
2. Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,
3. Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait 
bir belgeyi kullanmak. 

Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezası Gerektiren Disiplin Suçları (YÖK Disiplin Yönetmeliği 
Kuralları, Madde7)
1. Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim 
sistemine zarar vermek,
2. Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
3. Seminer, tez ve yayınlarda intihal yapmak,

Akademik Aşırmacılık (Plagiarism) bir disiplin suçudur ve araştırmacının kendisine ya da bir başkasına ait fikirleri kaynak 
göstermeden kullanması etik ihlal olarak kabul edilmekte ve bu ihlal aşırmacılık (plagiarism) olarak tanımlanmaktadır 
(APA Etik Kodu 8.11).

Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezası Gerektiren Disiplin Suçları (YÖK Disiplin Yönetmeliği 
Kuralları, Madde 8)
1. Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine 
başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek
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 Mimarlık Bölümü Lisans Programı öğrencilerinin, mezuniyete hak kazanabilmeleri için, gerekli teorik ve pratik dersleri 
tamamlamalarının yanı sıra, öğrenimleri ile ilgili konularda faaliyet gösteren yurt içinde ve yurt dışında işletme/ kurum 

ve alanlarda 4. yarıyıl sonunda ve 6. yarıyıl sonunda, AKTS kredisi 1 olan, 5. ve 7. yarıyıl programlarında yer alan, 

MİM 300 ve MİM 400 kodlu stajları yapmaları gerekmektedir.

 Staj yönergesinde belirtilen staj yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve yaptığı staj çalışmaları başarılı olarak 
değerlendirilmeyen öğrencilere mezuniyetleri ile ilgili hiç bir belge verilmez. Stajını tamamlamayan veya başarısız 
sayılan öğrenciler diğer derslerinde başarılı olsalar bile mezun olamazlar.

MİM 300 Şantiye-Saha Çalışması Stajı 4. yarıyıl sonunda, MİM 400 Büro-Tasarım Stajı 6. yarıyıl sonunda

30’ar iş günü olmak üzere gerçekleştirilmek zorundadır. Toplam 60 iş günü olan stajlara ait değerlendirme MİM 300 
kodlu olarak 5. yarıyılda, MİM 400 kodlu olarak 7. yarıyılda not döküm belgesinde yer alır.

 Öğrenciler staj yerlerini kendileri bulurlar. Ancak öğrencilerin talep etmesi ve staj yeri bildirme süresini aşmaması 
koşuluyla, staj yeri Bölüm Staj Komisyonu tarafından da araştırılabilir, önerilebilir ya da belirlenebilir.

 Staj Uygulama Esasları’nda yer almayan hususlar için Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Staj Yönergesi ve Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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MİM 300 Şantiye-Saha Çalışması Stajı’nda öğrencilerin: Tek yapı veya yapı topluluğu veya çevre ölçeğinde mimari 
yapım, onarım, üretim ve yönetim işlerini veya 5 arkeolojik kazı alanları veya tarihi sit alanlarında belgeleme veya 
yüzey/alan araştırmalarını veya tarihi yapılarda belgeleme çalışmalarını öğrenmeleri ve aynı zamanda var olan tüm 
maddi ve insan gücü potansiyellerini, bu potansiyeller arasındaki ilişkileri tanımış olmaları ve sistemin nasıl işlediğini 
kavramaları beklenmektedir. Öğrencilerin Şantiye-Saha Çalışması Stajı sırasında bu işlerden en az birini ayrıntılı bir 
şekilde öğrenmeleri ve bunun için de staj süresince çalışmaları gerekmektedir.

MİM 400 Büro-Tasarım Stajı’nda öğrencilerin: Bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırıcı çalışmalar yapmaları 
beklenmektedir. Staj sırasında öğrencilerin gerçek hayattaki tasarım ve projelendirme çalışmalarını yerinde görmeleri 
ve disiplinler arası etkinliklerde bulunarak tasarım ve projelendirme, onarım, üretim ve yönetim gibi konularda yeni 
kazanımlar edinmeleri esastır. Büro-Tasarım Stajı’nın öğrencilerin eğitimleri sırasında edinmiş oldukları bilgi, beceri ve 
deneyimlerine katkıda bulunması, gerçek hayat koşullarıyla birlikte değerlendirildiğinde mezuniyet sonrası meslek 
hayatında yapabilecekleri işler ve çalışabilecekleri alanlar konusunda yol gösterici olması hedeflenmektedir.
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ERASMUS + Değişim Programı
1., 2., ve 3. Sınıf Mimarlık Bölümü Öğrencileri

2018 - 2019 Akademik Yılı, Güz, Bahar Öğrenim Dönemi Derslerinizi veya  Yaz Dönemi Staj Çalışmalarınızı 
Erasmus + değişim programı kapsamında Avrupa’da gerçekleştirebilirsiniz.

Erasmus+ Programı Seçimleri:
Şubat - Mart ayları arasında, bir sonraki Akademik Yıl'ın Güz, Bahar ve Yaz Stajı dönemleri için yapılmaktadır

2017/2018 Akademik Yılına ait seçimler yapılmıştır.

Akademik Not Ortalaması en az 2.20
DETAYLI BİLGİ
Universite Web: baskent.edu.tr
İdari Birimler  Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü
Uluslararası ilişkiler: uik.baskent.edu.tr

Nedim Kemer  
Erasmus Programı Koordinatörü

nedkem@gmail.com

Desiderious Erasmus Roterdamus 1466 - 1536
Roterdam’lı Erasmus

Renaissance humanist, 
Catholic Priest, 
Social critic, 
Teacher, and
Theologian

https://en.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cDovL3VwbG9hZC53aWtpbWVkaWEub3JnL3dpa2lwZWRpYS9jb21tb25zLzMvMzAvSG9sYmVpbi1lcmFzbXVzLmpwZw
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ERASMUS + Değişim Programı

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ
Öğrenci hareketliliği, iki şekilde gerçekleştirilir:

1. Öğrenim hareketliliği: 1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem
Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre.
Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik 
yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisi içeren ders alması gerekmektedir.

2. Staj hareketliliği:
Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

“Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim 
alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Faaliyet süresi 2 ile 12 ay

3. Değerlendirme süreci:
Genel not ortalamasının %50’si + İngilizce notunun %50’si  üniversite genel sıralmaya alınır. 
Genellikle Bölüm kontenjanımız 2 öğrencidir.



ERASMUS + Değişim Programı

Erasmus Başvuru Şartları

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademesinde tam zamanlı öğrenci olmak

a) Lisans derecesinde kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği 

faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

5-En az B1 seviyesinde İngilizce Yeterlilik Seviyesinin olması (Geçerliliği olan TOEFL, YDS, YÖKDİL belgeleri kabul 

edilmektedir). 

Üniversitemiz bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı Erasmus İngilizce Sınavına katılınabilir.
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•Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması 

gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript 

kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu 

tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esastır.

•Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış 

ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması 

oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son 

transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

•Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından yararlanmış 

olan öğrencilerin yerleştirme puanlarında 10 puan kesinti yapılır.

•Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus programından faydalanmasına engel 

değildir.



FACULTY OF ENGINEERING

SCHOOL OF ARCHITECTURE

https://www.auth.gr

Başka okullar ile kendiniz özel anlaşma yapabilirsiniz.

4 ERASMUS

DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI

MEVLANA PROGRAMI
Yurtdışı Eğitim Hareketliği

Not ortalaması en az 2.50 / 4.00

FARABİ PROGRAMI
Yurtiçi Eğitim Hareketliği

(Birinci sınıflar yararlanamaz)

Not Ortalaması en az 2.00 / 4.00

https://www.auth.gr/


5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

GSTMF GENEL DAĞILIM



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

GSTMF GENEL DAĞILIM

ANA GİRİŞ I ANA GİRİŞ II



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

GSTMF GENEL DAĞILIM

A Blok

C Blok

B Blok

Öğretim Elemanları Ofisler



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

GSTMF GENEL DAĞILIM

A Blok

C Blok

B Blok

Teorik Sınıflar



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

GSTMF GENEL DAĞILIM

A Blok

C Blok

B Blok

Atölyeler



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

MİMARLIK BÖLÜMÜ STÜDYOLARI (C BLOK 2. KAT)



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

MİMARLIK BÖLÜMÜ STÜDYOLARI (C BLOK 2. KAT)

C-201: Mimarlık – İç Mimarlık Temel Tasarım Stüdyosu



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

MİMARLIK BÖLÜMÜ STÜDYOLARI (C BLOK 2. KAT)

C-202: Mimarlık – 2. Sınıf Tasarım Stüdyosu



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

MİMARLIK BÖLÜMÜ STÜDYOLARI (C BLOK 2. KAT)

C-203: Mimarlık – 3. Sınıf Tasarım Stüdyosu



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

MİMARLIK BÖLÜMÜ STÜDYOLARI (C BLOK 2. KAT)

C-204: Mimarlık – 4. Sınıf Tasarım Stüdyosu



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

MİMARLIK BÖLÜMÜ STÜDYOLARI (C BLOK 2. KAT)

C-204a: Mimarlık Bölümü Toplantı Odası/ Kütüphane



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

GSTMF – AVNİ AKYOL KONFERANS SALONU (B BLOK 2. KAT)



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

GSTMF ATÖLYELER (C BLOK ZEMİN KAT)

C-001/002/003/004/005/006

Maket Atölyesi Fotoğraf Atölyesi Serigrafi Atölyesi Heykel Atölyesi

Desen Atölyesi Resim/ Seramik Atölyesi



5 BÖLÜM – FAKÜLTE OLANAKLARI

GSTMF KIRTASİYE ve ÇIKTI MERKEZİ (B BLOK ZEMİN KAT)

Raise3D N2 Plus (Çift Extruder) AEON NOVA14 140x80cm Lazer Makinesi



AMAÇ

 Üyelerinin bilimsel ve teknik bilgilerle kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,

 Değişen mimari yaklaşımları izlemek ve uyum sağlamak için ulusal ve uluslararası gelişmeleri 
yakından takip ederek, konferans ve seminerlerle üyeleri profesyonel dünyaya bir adım daha 
yaklaştırmak,

 Yapılacak etkinliklerle üyelerin mesleki gelişimlerini hızlandırıp, araştırma ve organize etme 
yetilerini arttırmak,

 Etkinlikler yardımıyla bölümün bilinirliğini arttırmak.

6 MİMARLIK TOPLULUĞU



ÜYELİK

• Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi olanlar topluluk Yönetim Kurulu’na 
başvurdukları takdirde topluluğa üye kabul edilirler.

TOPLULUK İŞLEYİŞİ

• Etkinlikler GSTMF Dekanlığı ve Mimarlık Bölümü gözetiminde yürütülür. Etkinliklerin 
yürütülebileceği mekân ile gerekli donanım GSTMF Dekanlığı imkânları çerçevesinde 
karşılanır.

• Mimarlık Topluluğu yürüttüğü mesleki etkinlikler dışında yapacağı sosyal ve kültürel 
bağlamdaki genel katılımlı etkinlikleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gözetimi ve 
denetimi altında yürütür.

• Topluluk, yılda en az iki kere Genel Kurul Toplantısı ve ayda bir kere de yönetim kurulu 
toplantısı yaparak çalışır.

6 MİMARLIK TOPLULUĞU



6 MİMARLIK TOPLULUĞU



6 MİMARLIK TOPLULUĞU



7 WEB SAYFALARI

MİMARLIK BÖLÜMÜ KURUMSAL WEB SAYFASI mim.baskent.edu.tr
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MİMARLIK BÖLÜMÜ KURUMSAL WEB SAYFASI mim.baskent.edu.tr
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MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARİ TASARIM STÜDYOLARI WEB SAYFASI  baskenttasarimstudyosu.tumblr.com

7 WEB SAYFALARI



MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARİ TASARIM STÜDYOLARI WEB SAYFASI  baskenttasarimstudyosu.tumblr.com

7 WEB SAYFALARI



MİMARLIK BÖLÜMÜ FACEBOOK SAYFASI  facebook.com/Baskent-Universitesi-Mimarlik-Bolumu

7 WEB SAYFALARI



MİMARLIK TOPLULUĞU FACEBOOK SAYFASI  facebook.com/coabaskent

7 WEB SAYFALARI



MİMARLIK BÖLÜMÜ YOUTUBE SAYFASI

7 WEB SAYFALARI



ARAMIZA HOŞGELDİNİZ !


