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İÇİNDEKİLER 

I. Ziyaret Özeti 

Ziyaret Takımı Üyeleri, 16-17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde akredite olmak için başvuran Özyeğin 
Üniversitesi Mimarlık Türkçe Lisans programına ziyaretini sanal olarak gerçekleştirmiş ve 
gerekli değerlendirmeleri tamamlamıştır. Sanal kurum ziyareti akış planı çerçevesinde, 16 
Mayıs 2022 tarihinde, sırasıyla Bölüm Başkanı, Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları, 
Öğrenciler, Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürleri ile, 17 Mayıs 2022 tarihinde Fakülte Dekanı, 
Öğrenci Temsilcileri, Personel, Rektör, Mezunlar ve Yerel Mimarlar ile toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. Ziyaret süreci boyunca, program tarafından oldukça başarılı hazırlanmış  
olan Sanal Oda’da tüm çalışmalarını sürdürmüş, stüdyolar, dersler ve seminerler, 
laboratuvarlar, atölye ve diğer mekanları, altyapıyı, öğrenci ve öğretim elemanları sergilerini 
incelemiştir. 18 Mayıs 2022 tarihinde ise, değerlendirmelerinin özet sonucunu, Fakülte 
Dekanı, Bölüm Başkanı, program yürütücüsü, öğretim elemanları ile veda toplantısı sırasında 
paylaşmıştır. Yürütülen çalışmaların detayı aşağıda sunulmaktadır. 

 

1.1. ZT Sanal Oda 

Program tarafından detaylı bir şekilde hazırlanmış olan Sanal Oda Ziyaret öncesinde ZT 
çalışmaları için oluşturulmuştur. ZT, 16-17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde ZT’nin kullanımı için 
ayrılan sanal odada bir araya gelerek yaptığı görüşme ve incelemeleri değerlendirmiştir.  Tüm 
paydaşlarla görüşmeler, önceden belirlenen program dahilinde sorunsuz olarak 
gerçekleşmiştir.  

 

1.2. Görüşmeler ve İncelemeler 

1.2.1. Bölüm Başkanı ile Görüşme 

16 Mayıs 2022 tarihinde Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü ile yapılan görüşmede genel olarak 
eğitim ve programa kabul edilen öğrenciler üzerine konuşulmuş; öğrencilerin Yandal /ÇAP ve 
Erasmus programlarından ne şekilde fayda sağladıkları konusunda bilgi alınmıştır. Pandemi 
dönemiyle ilgili yaşanan sorunlar ve ulaşılan çözümler de ayrıca dile getirilmiştir. Ayrıca Türkçe 
ve İngilizce lisans programları arasındaki etkileşim görüşülmüştür. Toplantıda, Bölüm Başkan 
Yardımcıları Dr. Öğr. Gör. Neşe Ganiç Sağlam ve Dr. Öğr. Gör. Nevşet Gül Çanakçıoğlu 
bulunmuşlardır.  

1.2.2. Öğretim Üyeleri ile Görüşme 

16 Mayıs 2022 tarihinde öğretim elemanları ile görüşme gerçekleşmiştir. Bu görüşmede ders 
yükleri, ders dışı araştırmalara ayrılan zaman, görev dağılımı, dijital ortamda derslerin 
yürütülmesi ve akademik yükseltmeler gibi konular ele alınmıştır.  

1.2.3. Öğrenciler ile Görüşme 

Çok az sayıda öğrencinin katılımı ile 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen görüşmede eğitim, 
araştırma, danışmanlık sistemi, konaklama, kampus yaşamı ve sosyal olanaklar gibi konular 
öne çıkmıştır. Öğrenci katılımının sınırlı olması, ZT’nın daha kapsamlı değerlendirme yapmasını 
kısıtlamıştır. 
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1.2.4. Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürleri ile Görüşme 

16 Mayıs 2022’de gerçekleşen bu görüşmede kurum ve program bazında kütüphane olanakları 
ve kullanımı, basılı ve e-kaynaklar gibi hususlarda bilgi alınmıştır.   

1.2.5. Stüdyolar, Dersler ve Seminerler Hakkında İncelemeler 

Stüdyolar, Dersler ve Seminerler için ayrılan zaman aralığı içerisinde gerçekleşmekte olan 5 
ayrı derse sanal ortamda gözlemci olarak katılım sağlamıştır.  

1.2.6. Fakülte Dekanı ile Görüşme 

ZT, 17 Mayıs 2022 tarihinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslihan Ünlü ile 
görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme esnasında, fakültede yürütülen eğitim faaliyetleri ve 
programlar arası işbirlikleri, programın fakülte içerisinde önemi, öğrenci kabulleri, kurullardaki 
temsiliyetler, fakültenin misyon ve vizyonu, uzaktan eğitim, akademik yükseltme kriterleri, 
sektörel dersler, kalite güvence çalışmaları, topluma hizmet çalışmaları gibi konularda bilgi 
alınmıştır. 

1.2.7. Laboratuvarlar, Atölye ve Diğer Mekanların İncelenmesi 

ZT, 17 Mayıs 2022 tarihinde, sanal oda içerisinde bulunan sanal kampus ve tüm Mimarlık ve 
Tasarım Fakülte Binası’nda bulunan laboratuvar, atölye ve konferans salonları gibi mekanları 
önceden kaydedilen videolar aracılığı ile incelemiştir. Detaylı mimari çizimler, her türlü 
donanım listeleri Özdeğerlendirme raporuyla birlikte karşılaştırılarak tespit edilmiştir.  

1.2.6. Öğrenci Temsilcileri ile Görüşme 

17 Mayıs 2022 tarihinde 2 öğrenci temsilcisi ile yapılan görüşmede  üst yönetime erişilebilirlik 
ve seçmeli ders seçimi  konuları öne çıkmıştır.   

1.2.7. Personel ile Görüşme  

17 Mayıs 2022 tarihinde Fakülte Yöneticisi, Fakülte Yetkilisi ve Dekan Asistanı ile 
görüşülmüştür. Personel tarafından yürütülen işler ve çalışma ortamı hakkında bilgi alınmıştır.  

1.2.8. Rektör ile Görüşme 

17 Mayıs 2022 tarihinde Rektör  Prof. Dr. Esra Gençtürk ile yapılan görüşmede kurum hakkında 
bilgi alınmıştır. Mimarlık disiplininin diğer disiplinlerden farklılığı üzerinde durulmuş; akademik 
yükseltme kriterlerinin mimarlık disiplinine özgün bir şekilde oluşturulması konusu öne 
çıkmıştır.  

1.2.9. Mezunlar ve Yerel Mimarlarla Görüşme 

Yerel mimarlarla yapılan görüşmede staj imkanları ve ÖzÜ mezunlarının istihdamı ile ilgili 
olarak konuşulmuştur. Mezunlarla ise aldıkları eğitimin pratiğe yansımaları ve iş imkanları 
konularında bilgi alınmıştır.  

1.2.10. Öğrenci ve  Öğretim elemanlarının Sergisinin İncelenmesi 

ZT, sanal ortamda sunulan öğretim elemanları çalışmaları sergisi/kataloğu ve öğrenci stüdyo 
çalışmaları sergisini 17 ve 18 Mayıs 2022 tarihlerinde incelemiştir. Öğretim üyelerinin özellikle 
yapmış olduğu akademik yayınlar, projeler ve yarışmalara yönelik çalışmaları öne çıkmıştır. 
Öğrenci sergisinde ise, her dersi temsil eden sunumlar yer almıştır. 
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1.2.11. Tüm Paydaşlarla Veda Görüşmesi 

18 Mayıs 2022 tarihinde Fakülte Dekanı, Bölüm Başkanı ve Öğretim Elemanları ile veda 
görüşmesi gerçekleşmiştir. Bu görüşmede ZT, yaptığı görüşmeler ve incelemelerin sonucu 
olarak programın olumlu ve olumsuz gördüğü yönlerini genel hatlarıyla açıklamıştır. 
Programın, Ziyaret öncesi ve sonrasında ZT’na yakın ilgi ve alaka göstermiştir. ZT üyeleri veda 
konuşmasını, programın tüm paydaşlarına bu sıcak karşılama ve çalışma ortamı nedeniyle 
teşekkürlerini sunmuştur.  

a. Olumlu Özellikler ve Gözlemler  

Program özdeğerlendirme raporu ile sanal ziyaret odası dosya çalışmaları incelenmesi ve 
gerçekleştirilen görüşmeler ve toplantılar sonucunda, ZT aşağıda belirtilen olumlu özellikler ve 
gözlemlere ulaşmıştır.  

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık (Türkçe) 
Lisans programı tam zamanlı 26 öğretim üyesi/öğretim görevlisi, yarı zamanlı 27 öğretim 
üyesi/görevlisi ve 9 araştırma görevlisi ile genç, güçlü ve deneyimli bir akademik kadroya sahip 
olması programın en güçlü taraflarından birini oluşturmaktadır. Güçlü akademik kadronun, 
gerek lisans/yüksek lisans/doktora gibi akademik çalışmalarını gerekse akademideki ve 
profesyonel ortamdaki yükseltmelerini,  ilerlemelerini ve deneyimlerini farklı kurumlarda 
gerçekleştirmiş olmaları, zengin bir akademik ortamın oluşmasına imkan sağlamıştır. Belirtilen 
akademik çeşitliliğin korunması, kurumun başarılı geleceği için önemli olduğu gözlemlenmiştir.  

Kurum üst yönetiminin, mimarlık eğitiminin özgün yapısının ve gerekliliklerinin farkında 
olması, program açısından önemli bulunmuştur. 

Kurum içerisinde Hukukla birlikte sadece mimarlık programının Türkçe dilinde yapılıyor oluşu, 
mimari eğitimin anadilde verilmesine yönelik güçlü desteğin varlığını işaret etmiştir. 

Pandemi nedeniyle yeni hizmete girebilen Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası, tüm birimleri, 
açık stüdyolar, atölyeler, laboratuvarlar, seminerler, sergi alanları, Fakülte ve Bölümlere ait 
yönetim ve akademik personele ait ofisleri bir arada toplamıştır. Mekanlar, üst yapı ve 
donanımlar ile her türlü altyapı özelliklerinin mimarlık eğitimi için oldukça elverişli olduğu 
tespit edilmiştir. Her öğrencinin, stüdyoda 7/24 kesintisiz kullanabileceği kendine ait masa, 
sandalye ve dolaplara sahip olmasına bağlı olarak  stüdyoda geçirilecek çalışma zamanlarını ve 
iletişim imkanlarını artıracağı ve stüdyo kültürünü güçlendireceği görülmüştür.  

Fakülte Binası içerisinde, tüm farklı disiplinlere ait açık stüdyoların yarım kat arayla karşılıklı 
olarak planlanmış olması, farklı programlarda eğitim gören öğrencilerin akademik çeşitlilik 
içeren zengin bir ortamda eğitimlerini sürdürmesine imkan tanımaktadır. 

Özyeğin Üniversite yerleşkesi, farklı fakülteleri, idari yapıları, konaklama tesislerini, sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetleri bir araya getiren ve üniversite yaşantısının 7/24 güvenli bir 
ortamda sürdürülmesini amaçlayan örnek bir yaşam merkezi konumundadır. Özyeğin 
Üniversitesi yerleşkesinin, erişilebilirlik anlamında da oldukça başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nin, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası’nın oldukça 
yakınında olması ve 7/24 hizmet vermesi, programın sağladığı eğitime önemli katkılar 
sunmaktadır. Ayrıca, pandemi süresince öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda, istenen 
basılı kaynakların posta yoluyla öğrencilere ulaştırılmış olması, Kütüphane sisteminin güçlü ve 
çözüme odaklı yapısını göstermektedir. Kütüphane’nin mimarlık, tasarım ve şehircilik 
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alanlarında ve ilgili disiplinlerde yeterli sayıda basılı ve elektronik kitap, dergi, veritabanı vb. 
kaynaklara sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Yaşanan pandemiye bağlı olarak zorunlu olarak gelişen uzaktan eğitim imkanlarının 
sağlanabilmesi için kurumun altyapısının oldukça güçlü olduğu tespit edilmiştir. Uzaktan 
eğitim kararı ile birlikte akademik üyelere gerekli tüm seminerler verilmiş, ihtiyaç duyulan 
donanımları evlerine kadar ulaştırılmış (örneğin ipad ve çizim kalemi), tüm gerekli bilgisayar 
programları sağlanmıştır. Program önerdiği derslere özel uzaktan eğitim metotlarının 
geliştirilmesine yönelik kurumun ilgili birimleri gerekli desteği sağlamıştır. 

Laboratuvar ve atölye mekanlarının ve donanımlarının program için olumlu bir katkı koyduğu 
gözlemlenmiştir. Proje teslim dönemleri gibi yoğunlukla bu mekanların kullanım taleplerinin 
olduğu zamanlarda, mesai saatleri dışında da öğrenci kullanımına açıldıkları belirtilmiştir. 

Öğrenciler, öğrenci temsilcileri ve mezunlarla yapılan görüşmelerde, öğrencilerin gerek 
yönetimle gerekse tüm öğretim elemanlarıyla kolaylıkla iletişim kurabildikleri gözlemlenmiştir.  

Öğrenci kulüplerinin kolaylıkla kurulabildiği, öğrenci yaşamında önemli bir yer tuttuğu 
belirtilmiştir. Öğrenciler, çok sayıdaki kulüpler arasında tercihler yapıp kolaylıkla üye 
olabilecekleri ve kulüpler bünyesindeki aktivitelere katılabilecekleri belirlenmiştir. 

Sektörel derslerin öğrencilerde girişimciliği desteklediği görülmüştür. Öğrenciler, programın 
kendilerine katmış olduğu en önemli farklılığın girişimcilik özelliği olduğu ve bunun kurum 
tarafından desteklenen zorunlu ve seçmeli sektörel dersler tarafından geliştirildiğini ifade 
etmiştir. Bu yolla, farklı sektörlerle buluşma imkanı yaratıldığı ve öğrencilerin gelecek 
planlamaları açısından farklı perspektifler kazandığı gözlemlenmiştir. 

Kurumda bulunan Öğrenci Dekanlığı modelinin çok güçlü olduğu ve iyi çalıştığı belirlenmiştir. 

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılıklarının olması ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarına gönüllü hizmet vermeleri programın güçlü yanlarından diğer birini 
oluşturmaktadır. 

Kurumda öğrencilere sağlanan burs olanakları ve çeşitliliği olumlu bir gözlem olarak öne 
çıkmıştır. 

 

b. Karşılanmayan Koşullar  

ZT, yapmış olduğu çalışmalar ve sunulan belgeler ışığında Mezunların kazanması gereken bilgi, 
beceri ve yetkinlik matrisinde 4 maddenin karşılanmadığı tespit etmiştir. Bunlar; 

● Taşıyıcı Sistemler 
● Takım Çalışması ve İşbirliği 
● Proje Yönetimi 
● Liderlik 

 

 

 

 



Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı 
Ziyaret Takımı Sonuç Raporu 

16-18 Mayıs 2022 

6 
 

II. MiAK Akreditasyon Koşulları’na (2021) Uygunluk 

 

1. PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİ 

Bu raporda geçen; 

Kurum: Özyeğin Üniversitesi’ni 

Fakülte: Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ni 

Bölüm: Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü 

Program: Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık (Türkçe) Lisans 
Programı’nı 

ifade eder. 

 

1.1. Programın Bağlı Olduğu Kurum 

1.1.1. Kurumun Genel Özellikleri ve Tarihçesi 

Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2005 yılında 
başlanmıştır. Kuruluş çalışmalarında iş dünyası, öğretim üyeleri, üniversite ve lise 
öğrencilerinden oluşan 500'ü aşkın katılımcıyı kapsayan araştırmaların yanı sıra, "Türkiye ve 
Dünyada Gelişen Sektörler ve Meslekler Araştırması" yapılmıştır. İş dünyasından yöneticiler, 
öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri ve yeni mezunların katıldığı çeşitli çalıştaylarda 300'ü 
aşkın kişi ile birlikte Özyeğin Üniversitesi’nin vizyonu oluşturulmuştur. Belirlenen vizyon 
çerçevesinde çağdaş eğitim sistemi, yaşamla iç içe yenilikçi yapısı, sektörlerle iç içe eğitim 
yaklaşımı ve buna uygun oluşturduğu programları ile özgün ve toplumsal gelişime katkı 
sağlayan bir üniversite olma hedefiyle, resmi olarak 18 Mayıs 2007’de kurulmuştur. 

 
Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen 
mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi olan, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri 
kullanımında yetkin, uygulama becerisine sahip, girişimci, derslerde ve gerçek dünyada 
kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalıştığı kurumlarda fark yaratma arzusu 
ve azmine sahip mezunlar olmalarını hedeflemektedir. 
 
2011 yılında eğitime başlanan Çekmeköy Kampusu, Cambridge ve Princeton Üniversitelerinin 
binalarını da tasarlayan dünyanın önde gelen mimarlık firmalarından biri tarafından 
tasarlanmıştır ve Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikasına sahip yerleşkesidir. Toplam 280 bin 
metrekare alana kurulu kampüste, sessiz ve rahat çalışma odaları; modern sınıf ve 
laboratuvarları, 15.000 m2’lik spor merkezi, 2.600 m2’lik kütüphanesi, 350 ve 372 kişilik 2 
oditoryumu ile öğrencilere her konuda imkân sağlanarak, akademik gelişimlerinin yanı sıra 
sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle iç içe yetişmeleri amaçlanmaktadır. 
 
Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında, toplam 23 lisans programıyla; 3 enstitü 
bünyesinde 44 lisansüstü programla eğitim vermektedir. Eylül 2021 itibariyle 26 lisans, 19 tezli, 
19 tezsiz yüksek lisans, 10 doktora programlarında toplam 8.488 öğrenci kayıtlıdır. 619 
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akademik (tam zamanlı: 477, ders saati ücretli: 142) ve 354 tam zamanlı idari personel 
çalışmaktadır. 
 
Mezun veren programların akreditasyon süreçleri 2015'te başlatılmıştır. Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Makina 
Mühendisliği 2016 yılında, İnşaat Mühendisliği ise 2020 yılında MÜDEK akreditasyonu almıştır. 
 
2016 yılında Psikoloji programı TPD akreditasyonu, Yabancı Diller Yüksekokulu (ScoLa) üç 
programında EAQUALS akreditasyonu almıştır. 2021 yılında Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi (HUBF) AABI tarafından akredite edilmiştir. İşletme Fakültesi ve Enstitüsü 2016 
yılından itibaren AASCB akreditasyon sürecini yürütmektedir ve 2022 yılında akredite olması 
beklenmektedir.  
 

 

1.1.2. Kurumun Misyonu ve Vizyonu 

Özyeğin Üniversitesi’nin misyonu ve vizyonu Özdeğerlendirme Raporunda aşağıda belirtilen 
şekilde sunulmuştur.  
 
Özyeğin Üniversitesi’nin misyonu, “Topluma hizmet vermek amacıyla bilgi üretmek ve üretilen 
bilgiyi paylaşıp uygulamaya sokmaktır. Uygulamalı araştırma gündemimiz, faydalı bilgi 
üretilmesini sağlar. Ürettiğimiz bilgiyi, öğrencilerimizin hayatlarını değiştiren eğitim 
programlarımız aracılığıyla paylaşırız. Bu bilginin uygulanması; yeni şirketlerin kurulmasına 
olanak sağlayarak veya mevcut şirketlerin verimliliğini ve üretkenliğini attırarak topluma 
ekonomik faydalar sunar.”dır. 
 
Özyeğin Üniversitesi’nin vizyonu “Biz maddi yönden erişilebilir ve girişimci bir araştırma 
üniversitesiyiz. Bütün programlarımızda Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun en iyi on 
üniversitesinden biri ve dünyanın en iyi ilk iki yüz üniversitesinden biri olarak hem ulusal hem 
de uluslararası arenada kabul görmeyi hedefliyoruz. Mezunlarımız işverenleri için anında fark 
yaratan kişiler olarak tanınacaktır.” dır. 
 
Kurumun resmi web sayfasında verilen misyon ve vizyonun farklı olduğu belirlenmiştir. Ancak, 
özdeğerlendirme ek raporunda bu durum düzeltilerek kurum misyon ve vizyonu aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir.  
 
Özyeğin Üniversitesi’nin misyonu, “Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak topluma hizmet 
için çözüm odaklı ve katma değeri yüksek bilgi yaratmak, paylaşmak ve uygulamak.”tır.  

 
Özyeğin Üniversitesi’nin vizyonu, “Tüm paydaşlar tarafından en tercih edilen, öğrenen odaklı, 
girişimci araştırma üniversitesi olmak.”tır. 

 
Yenilenen misyon ve vizyon 9 Kasım 2018 tarihinde kabul edilmiştir. 
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1.2. Programın Genel Özellikleri 

1.2.1. Programın Tarihçesi  

Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı, Nisan 2012’de Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (MTF)’nin ilk 
bölümü olan Mimarlık Bölümü içinde kurulmuştur. 2012 yılında 4 öğretim üyesi ve 14 lisans 
öğrencisi ve 46 hazırlık öğrencisi ile eğitime başlamıştır. 2015 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, 2016 yılında Sosyal Bilimler 
Enstitüsü bünyesinde Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans ve Doktora Programı 
kurulmuştur. 2020 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Mimarlık Doktora Programı, Kent 
ve Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı kurulmuş ve öğrenci almıştır. Mimarlık 
Bölümü, Fakülte içinde, öğrenci ve öğretim üyesi sayısı açısından, oran olarak önemli bir yer 
tutmaktadır. 2020-21 Akademik yılı itibariyle toplam Fakülte lisans öğrencisinin %49’u, 
öğretim üyesi ve araştırma görevlilerin %55’i (26 tam zamanlı öğretim üyesi/görevlisi, 27 yarı 
zamanlı öğretim üyesi/görevlisi ve 9 araştırma görevlisi) Mimarlık Bölümünde yer almaktadır. 

1.2.2. Programın Misyonu ve Vizyonu  

Program tarafından hazırlanan Özdeğerlendirme raporunda programın vizyonu: “Ulusal, 
bölgesel ve evrensel düzeyde eğitim ve araştırma açısından en iyi bölümler arasında yer almak; 
mezunlarının ulusal, bölgesel ve evrensel düzeyde insanların refahına üst düzeyde katkıda 
bulunacak yaratıcı, yenilikçi kişiler olmalarıdır” şeklinde tanımlanmıştır.  

Misyonu ise “Eğitim, araştırma ve uygulamada; yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik konularını 
yerel, bölgesel ve küresel değerlerin sürdürülebilirliğini geliştirmek için ele almak, İstanbul’un 
potansiyellerini etkin kullanarak bağlantılı sektörlerle etkileşim içinde tüm programlarında 
bütünleşik tasarım ve üretim ekseninde odaklanmaktır. Bu değerleri etkin biçimde 
uygulayabilen mezunlar verilmesidir” olarak belirtilmiştir.  

Özdeğerlendirme ek raporunda, misyon ve vizyonun onaylandığı tarih 14.07.2015 olarak 
belirtilmiştir. 
 
Programın misyonu ve vizyonu kurumun misyonu ve vizyonu ile uyumludur. ZT 
değerlendirmesi sonucunda da programın misyon ve vizyonu doğrultusunda hareket ettiği 
gözlemlenmiştir. 
 

1.3. Program-Kurum İlişkisi  

 
Ziyaret Takımı Değerlendirmesi:  ZT, program ve kurum ilişkisini, özdeğerlendirme raporu, 
kurum çevrimiçi ziyareti sırasında yapmış olduğu çok sayıda görüşmeler neticesinde gerek üst 
yönetimle gerek diğer fakültelerle/idari birimlerle ve gerekse de fakülte içerisindeki diğer 
programlarla başarılı bulmuştur. Detaylı değerlendirme aşağıda açıklanmaktadır. 

  
a. Programın içinde yer aldığı akademik birimin kurum örgütlenme şeması içerisindeki 
konumunu ve yönetsel ilişkileri gösterilir. Bu ilişkilerdeki bağımlılıklar ve esneklikler 
değerlendirilir.  
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Özdeğerlendirme Raporunda belirtildiği üzere örgütlenme şeması açısından Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı ve Rektörlük ile ilişkilidir 
(Şekil 1). Akademik kararlar ve ders programları, etkinlik düzenleme ve istihdam kararları, 
mesleki ve mekânsal donanım gereksinimleri gibi altyapı ihtiyaçları gibi kararlarda, kurum 
tarafından esneklikler verilerek, planlama fakülteler yönetiminde bölümlere verilmiştir. 
 

 
Şekil 1: Özyeğin Üniversitesi Akademik Yönetim Şeması  
 
 
Fakülte organizasyon yapısı ise Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Bölüm 
Başkanları ve idari çalışanlardan oluşmaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 2: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Organizasyon Şeması 

 

Özdeğerlendirme raporunda belirtildiği üzere Programın idari yönetimi, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak Mimarlık Bölüm Başkanı yönetimindedir. Eğitim-öğretim ve 
diğer akademik faaliyetlerin yürütülebilmesi için tam zamanlı ve ders saati ücretli öğretim 
üyeleri, öğretim görevlileri görev almaktadır.  

 

b. Programın yönetiminde yer alan görevliler ve sorumluluklarını içeren yönetsel yapı bir şema 
ile anlatılır. Yönetimde yer alan görevlilerin programın kısa ve uzun dönemde kalite düzeyini 
geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalar, yeterlilikleri ve nedenleri açıklanır.  

Mimarlık Bölümü; Bölüm Başkanı yönetiminde ve yetkisinde, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Dekanının onayı ile ders programını oluşturma, ders açma, öğretim üye ve elemanları 
görevlendirme, bölüme yapılan yatay, dikey öğrenci geçişlerini düzenleme, değişim 
programlarına gidecek öğrencilerin işlemlerini takip etme gibi her tür akademik işleri 
yürütmektedir. Öğrencilerin ders kayıt işleri, staj işleri, çeşitli kararların ve tutanakların 
yazılması ve takip edilmesi, ders listelerinin hazırlanması gibi konularda uzman idari çalışanlar 
fakülteyi desteklemektedir. 
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Ayrıca eğitim faaliyetlerinin yanı sıra idari işler, kurulan çeşitli kurul ve komisyonlar tarafından 
da yürütülmektedir. Fakülte düzeyinde Yönetim Kuruluna ek olarak Fakülte Kurulu, Müfredat 
Komisyonu, ÇAP/Yandal Komisyon Kurulu, Staj Komisyonu, Yatay geçiş ve İntibak Komisyonu, 
Öğrenci Etkinlikleri ve Kulüpleri Komisyonu bulunmaktadır. Ayrıca her bölüm için Kalite ve 
Akreditasyon Komisyonu oluşturulmuştur.  

 
c. Programın öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yönetime katılma süreçleri ve 
katılımlarının nasıl örgütlendiği belirtilir.  

Özyeğin Üniversitesinde öğretim elemanlarının yönetime katılma süreçleri öncelikle bölüm, 
fakülte ve üniversite düzeyinde kurulan komite, kurul ve komisyonlar aracılığı ile 
sağlanmaktadır. Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri Bölüm Kurulu, tam zamanlı ve ders 
saati ücretli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri Bölüm Akademik 
Kurulu aracılığı ile bölümün görüş oluşturma ve karar verme süreçlerine katkıda 
bulunmaktadır. Tam zamanlı öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri 
bölüm ve fakülte komisyonlarında görevleri, araştırma laboratuarlarındaki direktörlük, 
koordinatörlük, araştırmacı  görevleri ile ve lisansüstü programlarda üstlendikleri görevlerle 
bölümün eğitim-öğretim, araştırma ve üniversiteye hizmet alanlarında karar alınması ve 
uygulanması aşamalarında katılım sağlamaktadırlar. 

Öğrencilerin yönetimde temsili Öğrenci Birliği aracılığı ile sağlanmaktadır. Öğrenciler bölüm 
kurullarına dahil edilmekte; Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulunda ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulunun her toplantısında öğrenci temsili sağlanmaktadır. Öğrenci Konseyi üyesi Mimarlık 
Fakültesi öğrenci temsilcileri toplantılara davet edilmektedir. Fakülte de öğrenci odak grup 
toplantıları düzenlenmektedir. Öğrencilerin görüşleri idari ve akademik düzenlemelerde göz 
önüne alınmaktadır. 

Ayrıca öğrenci geri bildirimleri dolaylı (anket) ve direkt (odak grup görüşmeleri) yöntemlerle 
düzenli olarak toplanmaktadır. Özdeğerlendirme Raporu ekinde sunulan EK 8.1’de paylaşılan 
anket listesinde görüleceği üzere öğrenciler üniversite sunulan hizmetlerden, dahil oldukları 
programa kadar, birçok konuda memnuniyet oranlarını “Genel Memnuniyet Anketi” aracılığı 
ile iletmektedir. Bu ankette, üniversitede ilk yılını geçirmekte olan öğrenciler için ayrı sorular 
bulunmakta ve ilk yıl deneyimi ayrı bir rapor ile değerlendirilmektedir. Bu ankete ek olarak, 
öğrenciler, aldıkları her ders için ders değerlendirme anketi doldurmakta ve bu ankette ders 
içeriği ve öğretim üyesi ile ilgili öğrenci görüşleri detaylı olarak toplanmaktadır. (EK 8.2 Ders 
Değerlendirme Anketi örneği) 

Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yönetime katılımını güvence altına alan bu mekanizmalara 
ek olarak, Özyeğin Üniversitesi genelinde uzaktan eğitim süreci, düzenli ve ihtiyaca yönelik 
anketler ile değerlendirilerek yönetilmiştir. Öğrenci ve akademisyenlere, 2019-20 Bahar 
dönemi başında ve sonunda uzaktan eğitim deneyim anketi uygulanmıştır. Bu anketlerin 
sonuçları ilgili akademik yöneticiler ve çalışma grupları ile paylaşılmış ve 2019-20 Yaz ve 2020-
21 Güz dönemleri için planlamalarda kullanılmıştır. 
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d. Programın içinde yer aldığı akademik birime bağlı diğer programlar ve bu programlarla 
ilişkileri anlatılır.  

Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı; Mimarlık Bölümünün Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı 
ile, Endüstriyel Tasarım, İletişim ve Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölüm ve lisans 
programları ile birlikte Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına bağlı dört bölüm ve beş 
lisans programından biridir. 

Üniversite Müfredat Komisyonu, üniversite ve fakülte düzeyinde seçmeli dersler açılarak tüm 
öğrencilerin alan ve alan dışında seçmeli dersler almasını teşvik etmektedir. Seçmeli derslerin 
zorunlu derslerin bütünleştirici ve tamamlayıcısı olarak düzenlenmesi önceliklidir. Seçmeli 
dersler aynı zamanda uygulamalı dersler ve tasarım stüdyolarına destek sağlayacak içerik ve 
öğrenim çıktılarına sahiptir. Öğrenciler diğer programlardan ilgi duydukları dersleri 
danışmanlarının onayı ile almakta ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile program içi seçmeli ders 
olarak saydırmaktadır. 

Mimarlık Bölümü zorunlu derslerde olduğu gibi çok sayıda Türkçe ve İngilizce seçmeli dersi 
açmaktadır. Ancak ZT, gerek özdeğerlendirme raporunda gerekse de yapmış olduğu gözlem ve 
görüşmeler sırasında, Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı öğrencilerinin, fakülte ve 
üniversitedeki diğer lisans programı derslerini, İngilizce ders alma yeterlilikleri varsa 
alabildiğini tespit etmiştir. Bu durum, Mimarlık (Türkçe) lisans programı öğrencileri açısından 
sınırlı sayıda seçmeli derse ulaşmalarına yol açmakta ve diğer programlardan öğrencilerle 
etkileşimlerini sınırlamaktadır.  

Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans, Kent ve Mimarlık 
(Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı ve Mimarlık Doktora Programı’na ders vererek, akademik 
ve tez danışmanlığı yaparak katkıda bulunmaktadır.  

Öğretim üyeleri, diğer lisans programlarının kuramsal ve uygulamalı derslerinde, tasarım 
stüdyosu jüri ve seminerlerde görev almaktadır. Fakültedeki tüm tasarım stüdyolarındaki 
başarılı öğrenci çalışmaları dönem sonunda ortak sergi ve seminerde paylaşılmaktadır. 
Öğretim üye ve görevlileri sunumlarla tasarım stüdyosundaki felsefe, yöntem, bağlam, 
içerikleri açıklayarak özeleştiri yapmakta ve sorulara yanıt vermektedir. Bu seminerler farklı 
programlardaki iyi uygulamaların paylaşılması, farklı yaklaşımların değerlendirilmesi ve 
sonraki dönemlere yansıtılması açısından faydalı olmaktadır. Bir yarıyılda birden fazla tasarım 
stüdyosu şubesi olması durumunda bir öğretim üyesi koordinasyonu sağlamak üzere 
koordinatör olarak atanmaktadır.  

Özdeğerlendirme raporunda belirtilen hususlar, ZT tarafından da gözlemlenmiştir. 

 

e. Programın içinde yer aldığı kurumsal yapıdaki diğer birimler ve programlarla ilişkileri 
tanımlanır. 

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde  6 fakülte 3 enstitü ve 2 yüksek okul bulunmaktadır. 
Mühendislik Fakültesi’nde Temel Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler Fakültesi’nde İnsan ve 
Toplum Bilimleri, ve Rektörlüğe bağlı Sektörel Çözümler Bölümleri öğrenci almamakta, tüm 
üniversiteye hizmet veren dersler sunmaktadır. Mimarlık programı öğrencileri seçmeli ders 
olarak MTF’den veya listelenen diğer fakültelerden ders alabilmektedir. 
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Her ne kadar da kurum içerisinde, Çift Anadal Öğrenimi Yönergesi ve Yandal yönergesine 
uygun olarak aynı veya farklı fakültede çift anadal ve yandal programlarından faydalanabilme 
olanağı bulunmasına rağmen, programın eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle ÇAP ve yandal 
olanakları sınırlı olup,  İngilizce ders alma yeterlilikleri olan öğrenciler için avantaj sağladığı 
tespit etmiştir.  
 

Mimarlık (Türkçe) programı öğretim elamanları fakülte ve enstitülerde farklı programlarda 
açılan derslerde görev alabilmektedirler. 

 

1.4. Program Özdeğerlendirme Çalışmaları  

Ziyaret Takımı Değerlendirmesi:  

Program, diğer tüm programlar gibi Özyeğin Üniversitesi Stratejik Planı’na göre 
Özdeğerlendirmesini yapmaktadır. Stratejik Plan kapsamında her ölçüt için saptanan 2023 
hedefleri ve yıllara ait ara değerler, yıllık değerlendirmeler ile gözden geçirilmektedir. Bu 
değerlendirmeler kapsamında, bazı aksiyonlar planlamakta ve gerçekleştirilmesi için olanak 
yaratılmaktadır. Fakülte, bölüm ve programları içeren 23 hedefe ilişkin fakülte düzeyindeki 
değerlendirmeler raporda görülmektedir. 

Stratejik plan takibine ek olarak, program değerlendirmesi için öğrencilerin ders 
değerlendirmeleri ve mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin program çıktıları değerlendirmeleri 
düzenli yapılan anketler ile toplanmaktadır. 

Kurum bünyesinde yer alan Planlama Analiz Ofisi, her yarıyılda her dersin değerlendirmesi için 
dersin bütünü, dersin öğretim üyesi ve dersin öğrenme çıktıları düzeyinde öğrenci 
değerlendirmelerini gerçekleştirerek sonuçları öğretim üyeleri ve yönetimle paylaşmaktadır.  

Ayrıca mezuniyet aşamasındaki öğrenci anketinde mezun adayı öğrenciler her dönem program 
çıktılarını değerlendirmektedir.  

Program özdeğerlendirme ve kalite güvencesi çalışmaları doğan yeni ihtiyaçlara göre de 
geliştirilmektedir. Bu kapsamda gerekli duyulması halinde odak grup çalışmaları yapılmaktadır. 

Sonuç olarak Program özdeğerlendirme çalışmalarında farklı seviyelerde yapılan performans 
ölçümlerinden elde edilen girdi niteliğinde veriler bütünleşik olarak değerlendirilmekte ve çıktı 
aksiyonlarla müfredatta, öğrenme/program çıktılarında ve stüdyo kültürü belgesinde gerekli 
revizyonlar ve güncellemeler yapılmaktadır. Özdeğerlendirme raporu, Şekil 3’te söz konusu 
performans değerlendirmelerinin ilişkileri ve Tablo 2’de de ayrıntılı listesi verilmiştir. 
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Şekil 3: Program Özdeğerlendirme Çalışmaları 
 

 

Tablo 2: Program Özdeğerlendirme Çalışmaları   

Sürekli 

İyileştirme 

Alanı 

Düzey Veri Kaynağı 

Öğrenciler Program / Fakülte / 
Üniversite 

Stratejik Plan Karne, 

Dersler, Müfredat Program Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi, Danışma Kurulu, 

Uzaktan Eğitim Değerlendirme Anketi, Odak Gruplar 

Program Çıktıları Program Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi, Mezuniyet 

Aşamasındaki Öğrenci Anketi, MİM 402/ARCH 402 

Öğrenim Çıktıları Değerlendirme Çalışması 
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Öğretim Kadrosu Program / Fakülte / 
Üniversite 

Anketler, Akademisyen Görüşleri, Yıllık Rapor, Stratejik Plan 

Karne, sıralamalar (URAP, TÜMA, THE, GYUE) 

Altyapı Program / Fakülte / 
Üniversite 

Memnuniyet Anketleri, Akademisyen Görüşleri, Teknoloji ve 

Transfer Ofisi Anketleri 

Kurum 

Desteği ve 

Parasal 

Kaynaklar 

Program / Fakülte / 
Üniversite 

Akademisyen Görüşleri, Stratejik Plan Karne 

Organizasyon 

ve Karar Alma 

Süreçleri 

Program / Fakülte / 
Üniversite 

Anketler, Akademisyen Görüşleri, Stratejik Plan Karne 

 

 

1.5. İlerlemelerle İlgili Rapor 

Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı ilk kez başvuru yapmaktadır.  
 

1.5.1. Ziyaret Takımı’nın Bulgularına Yönelik Yanıtlar 

Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı ilk kez başvuru yapmaktadır.  
 

1.5.2. MiAK Akreditasyon Koşulları’ndaki Güncellemelere Yönelik Yanıtlar 

Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı ilk kez başvuru yapmaktadır.  
 

1.6. Programın Yaklaşımı  

Mimarlık Bölümü, Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı kurulduğu 2012 yılından bu yana ders 
planlarını Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve akreditasyon süreçlerine uygun şekilde 
düzenlemeye özen göstermektedir. Bu gerekçeyle dünya, bulunulan bölge ve Türkiye’deki 
mimarlık ortamının bileşenlerini izlemekte; ilgili toplantılara katılım sağlanmakta ve katkı 
yapılmaktadır. 

Mimarlık Dekanlar Konseyi (MİDEKON) ve Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu 
(MOBBİG) içinde aktif görevler almaya çalışılmaktadır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Uluslararası düzeyde CUMULUS’a üye olup çeşitli toplantılarına katkı yapılmıştır.  Mimarlık 
Bölümü Avrupa Mimarlık Okulları Birliği (EAAE- European Association for Architectural 
Education)’nin aktif üyesidir. Her toplantıya bölüm başkanı, öğrenci, öğretim üyesi temsilcileri 
ile katılım gerçekleştirilmektedir. ERASMUS öğretim üyesi hareketliliği kapsamında birçok 
öğretim üyesi ortak kurumlardan gelerek ve ÖzÜ öğretim üyeleri bu kurumlara giderek işbirliği 
yapmış, ortak yaz okulları, çalıştaylar düzenlemiş ve seminerler, dersler vermişlerdir. Ayrıca 
Global Exchange ve ikili anlaşmalarla akademik işbirliği yapma olanakları kullanılmaktadır. 
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Bilimsel araştırmalarda işbirliği kapsamında araştırma projelerinde uluslararası ortaklarla 
çalışılmaktadır. 

Program öğretim üyelerinin alanlarında meslek odalarına üye oldukları, bir kısmının da bu 
odalarda aktif olarak görev aldıkları görülmektedir. Öğretim üyelerinin meslek ortamına 
verdikleri katkı ve dış paydaşlarla kurdukları bağlar göze çarpmaktadır. 

1.6.1. Mimarlık Eğitimi ve Akademik Kapsam 

ZT, programın mimarlık eğitimi ve akademik kapsam açısından faaliyetlerini başarılı bulmuştur. 
Detaylı değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. 

a. Programın öğretim elemanları ve öğrencilerinin, bağlı bulunduğu kuruma, öğretim, 
akademik araştırma ve bilgi üretimi, uygulama ve toplumsal katılım alanlarında sağladıkları 
somut yarar ve hizmetler ile sosyal ve kültürel yaşam alanlarına katkıları,  

Öğretim üyesi ve öğrenci çeşitliliği ve Mimarlık Bölümü’nün uluslararası öğrenci tercihleri 
nedeni ile farklı ülkelerden öğrencisinin olması kültürel farklılıklarla zenginleşme 
sağlamaktadır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri üniversitenin diğer birimlerindeki akranları ile 
ortak çalışmalar yapmaktadır. Bunun iyi örnekleri öğrencilerin ortak öğrenci yarışmalarına 
katılmaları ve ödüller almalarıdır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde yapılan öğrenci 
çalışmalarının sürekli sergilenmesi ve sergilerin herkese açık olması üniversite ortamına 
tasarım, yaratıcılık ve eleştirel düşünmenin geliştirilmesi açısından katkıda bulunmaktadır. 
Mimarlık Bölümü öğretim elemanı ve öğrencilerinin Özyeğin Üniversitesi’nin toplumsal katılım 
alanında sağladığı somut yarar ve hizmetlerin bir göstergesi de üniversitenin Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) katkılarıdır. 2020’de ikinci kez açıklanan, 
üniversiteleri SKA’lara ulaşılması yolunda yaptıkları katkıya göre sıralayan “THE Impact” 
üniversite sıralamasında Özyeğin Üniversitesi Türkiye’nin toplumsal etkisi en yüksek üç vakıf 
üniversitesinden biri olmuştur. Bu etki öncelikle verilerde SKA 11 Sürdürülebilir Şehirler ve 
Topluluklar olmak üzere, SKA 12 Sorumlu Tüketim ve Üretim ve SKA 16 Barış, Adalet ve Güçlü 
Kurumlar alanlarında ağırlıklı olarak görülmektedir. 
 
b. Programın, kurumdaki diğer eğitim programlarına yaklaşımları ve bu programlarla kurduğu 
ilişki, etkileşim ve işbirlikleri,  

    
Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı diğer lisans programları ile işbirliği olanaklarını 
güçlendirmektedir. Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılmakta olan spor dersleri ve İnsan 
Toplum Bilimleri bölümündeki Türkçe verilen seçmeli dersler, Yabancı Diller Yüksekokulu 
Modern Diller bölümündeki İngilizce dışındaki diller, programın fakülte dışı seçmeli derslerini 
oluşturmaktadır. Ayrıca İngilizce dil yeterliliği olan öğrenciler diğer tüm programlardan fakülte 
dışı seçmeli dersleri alabilmektedir. 
 
Program yan dal ve eğer olanaklı ise çift anadal programları ile de diğer programlarla ilişki 
içindedir. Özyeğin Üniversitesi yan dal ve çift anadal programlarına katılmaları için 
öğrencilerini teşvik etmektedir. Diğer fakültelerin lisans programlarından da Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi lisans programlarında özellikle yandal programlarına katılan öğrenciler 
bulunmaktadır. Mimarlık (Türkçe) Lisans Programından 10 öğrenci, çeşitlenen lisans 
programlarında yan dal öğrenimlerini 2020-2021 akademik yılında sürdürmektedir. Hukuk ve 



Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı 
Ziyaret Takımı Sonuç Raporu 

16-18 Mayıs 2022 

17 
 

İnşaat Mühendisliği programlarından 3 öğrenci de Mimarlık (Türkçe) programında ÇAP 
yapmaktadır.  
c. Öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve yöneticilerin devlete, topluma ve eğitim kurumunun 
sosyal ve kültürel yaşama katkısı,  

Mimarlık (Türkçe) Lisans programı öğretim elemanları ve öğrencileri hem üniversite 
bünyesinde hem de fakülte düzeyinde gerçekleştirilen çok çeşitli çalışmalar ile sosyal fayda 
sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Fakülte, çeşitli toplumsal duyarlılık projelerinde yer 
almakta, yerel kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmakta, uluslararası araştırma 
projelerinde bulunmakta ve mesleki kurumlarda sorumluluklar üstlenmektedir. Program 
Özdeğerlendirme raporunda Tablo 5’te Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık Bölümünün Kamu Kurumları ile Ortaklaşa Gerçekleştirdiği Projeler gösterilmiştir. 
 
d. Öğretim elemanları ve personele, bilgi üretme, uygulama ve geliştirebilme için sağlanan 
akademik ve mesleki olanaklar, kurumun programa insan kaynağı sağlamadaki katkısı 
belirtilir.  

Akademisyenlerin araştırma niteliklerini desteklemek üzere Teknoloji Transfer Ofisi, (TTO)9 
eğitim becerilerini desteklemek üzere Öğrenme ve Öğretme Ofisi (OLTE)10 kurulmuştur. 
Özyeğin Üniversitesi 2012 yılından itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”ne göre ilk 10 üniversite arasında yer 
almaktadır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin kendine ait 9 laboratuvarı (Mekansal Sistemler 
Araştırma Laboratuvarı, Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı, Yapı Malzemesi ve Fiziği 
Laboratuvarı, Kullanıcı Deneyimi Laboratuvarı, Mimari Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı, 
Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar Laboratuvarı, Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı, 
Medya Laboratuvarı, Sanal Gerçeklik Laboratuvarı) bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda 
alanlarının yanı sıra disiplinler arası çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Danışmanlık, Tasarım, 
Öğrenme analitiği konularında çalışmalar yürütülmektedir. 

 

1.6.2. Mimarlık Eğitimi ve Öğrenciler 

ZT, programın mimarlık eğitimi ve öğrenciler kapsamında oldukça zengin olanaklar sunduğu 
sonucuna varmıştır. Bu olanakların, öğrencilerin gelişiminde önemli katkısının olduğu 
gözlemlenmektedir. Aşağıda, bu ilişkiler belirtilmiştir. 

 

a. Öğrencilerin, meslek yaşamlarına hazırlanmalarında, lider ve girişimci olabilme becerisi 
kazanmaları, araştırma alışkanlığını ve bireysel yaratıcılıklarını geliştirmeleri, ortak çalışma 
deneyimi edinmeleri, akademik ve mesleki etik değerleri içselleştirmeleri için sağlanan 
öğrenme ortamları ve olanakları,   

Üniversitenin ve fakültenin eğitim-öğretim programları, lisans ders programlarının 
yapılanması bağlamında program beceri kazandırma öncelikli eğitim modeli içinde, yaparak 
öğrenmeye dayanan tasarım grubu derslerinde, öğretim üyesi öğrenci dengesini sayısal, 
mekansal, organizasyonel anlamda uluslararası kabul gören standartlara uygun olarak 
belirlemiş, her öğrenciye tasarım stüdyolarında 7/24 ve 365 gün kullanabileceği çalışma ünitesi 
sağlamayı hedeflemiş ve yeni yapılan AB4 binasında bu hedefe ulaşmıştır. Yaz okulu, stajlar, 
yarışmalar ve kariyer bültenleri ile de meslek ortamı için öğrenciler bilgi ve beceri 
kazanmaktadırlar. Ayrıca “Stüdyo Kültürü” belgesinde belirtildiği gibi bir öğretim üye veya 
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görevlisinin en fazla 15-20 öğrenci grubu ile tasarım stüdyosu gerçekleştirmesi, mimarlık 
eğitimi için çok önemli olan masa başında öğretim üyesi öğrenci çalışması için uygun 
olmaktadır. Tasarım stüdyolarında öğrencilere stüdyo kültürü belgesi çerçevesinde aynı 
stüdyonun farklı şubelerinden proje alma olanağı sağlanmaktadır. 

 

b. Öğrenme merkezli yetkinlik kazandırmaya yönelik eğitim anlayışına verilen önem ve 
uygulanması ile ilgili yaklaşımlar açıklanır.  

Ülkemizde 208 üniversitenin içinde sadece 25 üniversitede Öğrenci Dekanlığı bulunmaktadır. 
Bu anlamda Özyeğin Üniversitesi, öğrencilere, kayıtlı oldukları programdan bağımsız olarak 
öğrenme merkezli yetkinlik kazandırmak için Öğrenci Dekanlığı, Sektörel Eğitim gibi çeşitli 
birimler kurmuştur. Öğrenci Dekanlığına bağlı idari birimler ÖzÜ’nün öğrenen odaklı vizyonu 
çerçevesinde öğrencilerine akademik, kültürel, psikolojik ve sosyal gelişime yönelik destek 
sunar. Öğrenci Dekanlığı altında 3 bölüm bulunmaktadır. 
 
İlk bölüm, Öğrenci Gelişim ve Deneyim Bölümü: 360 Danışmanlık Ofisi, Psikolojik Gelişim 
Birimi, Öğrenci Yaşam Ofisi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi, Engelli (Engelsiz) Öğrenci 
Birimi, Sosyal Gelişim Birimi olarak 6 birim tarafından yürütülmektedir. Bunların yanında 2. 
bölümde Uluslararası Değişim Programları ve 3. bölümde ise Spor Merkezi ile öğrencilerin 
kampüsteki ve üniversite içindeki gerek akademik ve gerekse sosyal ve kültürel yaşamlarına 
destek verilmektedir. 
  
Öğrenci dekanlığı yanı sıra Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Birimi ile 4 uygulamayı 
kapsayan bir eğitim ve gelişim programı oluşturulmuştur. Buna göre; ilk olarak akademik 
boyutta, 2017 yılında YÖK tarafından Rektörlük altında bir akademik program olarak 
onaylanan Sektörel Çözümler Dersleri yer almaktadır. İkinci boyutta ise, öğrencilerin ders 
dışında değişik sektör ve uzmanlık alanlarını deneyimlemeleri için sunulan staj imkânları yer 
almaktadır. ÖzÜ, öğrencilerinin tamamının iş deneyimine sahip olmasını sağlamak için bütün 
lisans programlarında stajı zorunlu kılmıştır. Profesyonel Gelişim ekibi tarafından sunulan ve 
eğitim hayatının her basamağındaki öğrenciler için özel olarak tasarlanmış kariyer desteği 
hizmetleri SEPG’in üçüncü boyutunu oluşturur. Dördüncü ve son boyut ise, Sektörel Eğitim ve 
Profesyonel Gelişim ekiplerinin iş birliğinde organize edilen, geleneksel kariyer günlerinden 
farklı olarak hazırlık öğrencilerinden mezunlara kadar herkesin faydalanabileceği şekilde 
tasarlanmış Sectoral Orienteering etkinliğidir. 
 

 

1.6.3. Mimarlık Eğitimi ve Meslek Ortamı 

ZT, programın mimarlık eğitimi ve meslek ortamı kapsamındaki çalışmaları oldukça başarılı ve 
etkin bulmuştur. Konu ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilmektedir. 

 

a. Öğrencilerin takım çalışması gerektiren ortamlardaki rollerini ve farklı disiplinlerin 
sorumluluklarını nasıl kavradığı,  

Bu yetkinlik çeşitli tasarım stüdyosu derslerinde ve özellikle MİM 302 Mimari Tasarım 
Stüdyosu V dersinde ve ayrıca mimarın farklı sorumluluklarının anlaşılması için MIM 200 Yaz 
Stajı I. (Araştırma), MIM 300 Yaz Stajı II. (Ofis) ve MİM 400 Yaz Stajı III. (Şantiye) stajlarının 
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öğrenim çıktılarında görülmektedir. Mimarın takım içinde proje yöneticisi olarak liderlik 
görevleri de MİM 404 Proje Yönetimi dersinde ele alınması beklenirken yeterince 
vurgulanmadığı tespit edilmiştir. 

 

b. Öğrencilere meslek etiği farkındalığının nasıl kazandırıldığı,  

Meslek etiği MİM 405 Meslek Hukuku derslerinde ele alınmaktadır. Özdeğerlendirme 
raporunda belirtildiği üzere; Meslek etiği ayrıca tüm tasarım grubu derslerinde ve tarih, kuram, 
eleştiri ve kültür grubu derslerinde üzerinde çalışılan konu ile bağlantılı olarak tartışılmakta ve 
öğrencilerle mesleki etik konusu farklı ölçek ve düzeylerde paylaşılmaktadır.  

 

c. Öğrencinin, mezuniyet sonrası mesleğe kayıt sürecindeki yasal koşullarla ilgili bilgi edinmesi 
ve bu koşulları yerine getirmesi için farkındalığın nasıl kazandırıldığı,  

MİM 105 Mimarlık Kültürü dersinde Mimarlık mesleğinin pratiği hakkında ilk bilgileri alan 
öğrenciler daha sonra MİM 405 Meslek Hukuku dersinde mesleğin hukuki boyutunda meslek 
odalarının görevleri ve işleyişleri hakkında kapsamlı deneyim elde etmektedir. MİM 105 
Mimarlık Kültürü kapsamında bu konuda davetli konuşmacılar derse katkı yapmaktadır. 
 
d. Öğrencilere, mezuniyet sonrası mesleki uygulama için gerekli bilgi ve becerilerin, yaşam 
boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim için farkındalığın nasıl kazandırıldığı,  

Mimarlık Türkçe programda mezuniyet sonrası yaşam boyu öğrenme konusu TYYÇ yeterlilikleri 
bu çerçevede 1.2.3. program çıktıları ile bağlantı kurularak sağlanmaktadır. Özdeğerlendirme 
raporunda bu konunun önemi belirtilmektedir. 
 
e. Meslek odasına kayıt olan ve meslekte çalışan mezunların sayı ve oranları tanımlanır. 

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık (Türkçe) 
Lisans Programı öğrencileri öğrencilikleri boyunca Mimarlık Odasına öğrenci üye 
olabilmektedir. Ayrıca, Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı 441 mezundan 317 mimar (%72) 
oranında TMMOB Mimarlar Odası üyesidir. 
 

1.6.4. Mimarlık Eğitimi ve Toplum 

ZT, Programın ağırlıklı olarak mimari tasarım stüdyolarında mimarlık eğitimi ve toplum 
ilişkisinin üzerinde durduğunu tespit etmiştir. 
 
a. Fiziksel çevreyi şekillendiren çeşitli etkenlerin nedenlerini ve sonuçlarını sorgulama, irdeleme 
yollarının nasıl kazandırıldığı,  

Program çıktılarının dördüncüsü olan “Yerel ve dünya mimarlığını tanıma, tarihsel, kültürel ve 
sosyal verileri anlama ve kullanabilme, tarihi çevre koruma bilincine sahip olur.” kapsamında 
bazı Mimari Tasarım Stüdyolarında ve Mezuniyet Projesinde ve ayrıca MİM 303 Kentsel 
Planlama ve Tasarım dersinde konu ile ilgili öğrenim çıktıları bulunmaktadır. 

 

b. Çevre sorunlarını azaltacak bilgi üretiminin hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini araştırma 
becerisinin nasıl geliştirildiği,  
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Program çıktısı 2'de “Bilgi toplama, bir araya getirme, analiz edebilme, değerlendirebilme, 
örneklerden yararlanma ve yorumlayabilme becerisi kazanır”, program çıktısı 6’da “Yenilikçi 
düşünebilme, mimarlık ile ilgili gelişmeleri, teknolojiyi izleyebilme ve kullanabilme becerisi 
kazanır.” şeklinde tanımlanmıştır. Özdeğerlendirme raporunda belirtildiği üzere bu beceriler 
derslerin yanı sıra araştırmaya dayanan mezuniyet için zorunlu olan MİM 200 Yaz Stajı I 
(Araştırma)de ele alınmaktadır. Çalışmada veya planlanan bir saha araştırması veya arkeolojik 
kazı, veya benzeri bir çalıştayla gerçekleştirilmekte ve tüm mimarlık lisans öğrencileri bu 
alanlarda deneyimleri ile sonraki çalışmalarda bu becerilerini kullanma olanağı kazanmaktadır. 
Bu çalışma için ÖzÜ İstanbul Tasarım Enstitüsü “İstanbul Araştırma Çalıştayları” 2018’den 
başlayarak her yaz düzenlenmektedir. 

 

c. Kamu ve toplum yararı bilincinin nasıl kazandırıldığı açıklanır. 

Özdeğerlendirme raporunda belirtildiği üzere, kamu ve toplum yararı bilinci, MİM 201 Mimari 
Tasarım Stüdyosu II, MİM 212 Arazi Analizi ve Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı, MİM 303 Kentsel 
Planlama ve Tasarım, MİM 302, Mimari Tasarım Stüdyosu V, MİM 402 Mezuniyet Projesi, MİM 
405 Meslek Hukuku dersleri öğrenim çıktıları ile öğrencilerle paylaşılmaktadır. 

 

 

İnsan Kaynakları 

 
1.6.5. Öğretim Elemanları  

ZT, 2021 yılına ait öğretim elemanları ile ilgili bilgileri ve istatistikleri gerek özdeğerlendirme, 
gerek ek raporlarda gerekse de yapmış olduğu görüşmelerde tespit etmiştir. Detaylı bilgiler, 
aşağıda sunulmaktadır. 

 
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

a. Tam ve yarı zamanlı öğretim eleman sayısı ve birbirine oranı; tam ve yarı zamanlı öğretim 
elemanlarının toplam öğrenci sayısına oranı; her ders için öğretim elemanı/öğrenci sayısı 
oranları tasarım stüdyo dersi için öğretim elemanı/öğrenci sayısı oranları verilir. Oranların 
yeterliliği öğretim elemanlarının eğitim dışı yükleri de göz önünde tutularak değerlendirilir.  

 

Özyeğin Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyeleri 3 yıllık sözleşmeler, doçent ve profesörler 5 yıllık 
sözleşmeler ile çalışmaktadırlar. Öğretim görevlileri için ise iki yıllık sözleşmeler yapılmaktadır. 
Ders saati ücretli öğretim görevlileri için dönem boyunca sözleşmeler tanımlanmaktadır. 
Öğretim üyelerinin sözleşmelerinde yılda 5 ders, tam zamanlı öğretim görevlilerinin 
sözleşmelerinde ise yılda 6 ders en az ders oranı olarak belirlenmektedir. Bunun üzerine 
çıkanlar ek ders ücretleri almaktadır. Altında kalanlardan ise yaz okulunda ders veya araştırma 
veya üniversiteye hizmet ile bu açığı kapatmaları beklenmektedir. Araştırma projesi 
sürdürmek, yönetim görevi vb. gerekçelerle dekan öğretim üyelerinin sözleşmelerde bulunan 
ders sayısını azaltabilmektedir. Tasarım stüdyolarında bir ders yürütücüsüne ortalama 15 
öğrenci verildiği belirtilmiştir. Ders dosyalarında da, değişik stüdyoların, değişik gruplarında 7 
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ile 16 arasında farklılık gösterdiği görülmüştür. Birinci sınıf tasarım stüdyolarında ise bazı 
dönemlerde bir ders yürütücüsüne 30 öğrenciye kadar verildiği görülmektedir.   

Özdeğerlendirme raporunda Mimarlık Türkçe programı için tam zamanlı öğretim üye ve 
öğretim görevlisi sayısı 26, yarı zamanlı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi sayısı 27 olarak 
belirtilmiştir. Tam zamanlı öğretim elemanının yarı zamanlı öğretim elemanına oranı 0,96’dır. 
Tam zamanlı araştırma görevlisi sayısı ise Özdeğerlendirme Raporunda 7 olarak belirtilmesine 
rağmen ZT görüşmelerinde 9 araştırma görevlisi olduğu tespit edilmiştir. Mimarlık Türkçe 
programı toplam öğrenci sayısı ise 297’dır.  

Öğrenci Sayısının Öğretim Üyesi-Öğretim Görevlisi sayısı oranına ilişkin olarak 
Özdeğerlendirme Raporu Şekil 8’de verilen değerlerin Mimarlık İngilizce Programına ait 
değerler olduğu tespit edilmiştir. Mimarlık Türkçe  Programı için sunulan bilgiler dikkate 
alındığında; Öğrenci sayısının tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri sayısına oranı: 
297/26=11,423;  Öğrenci sayısının yarı zamanlı öğretim üye ve görevli sayısına oranı: 
297/27=11’dir. Öğrenci sayısının toplam öğretim üye ve görevlileri sayısına oranı ise  
297/53=5,604 olarak bulunmuştur.  

 

b. Program yöneticilerinin kalite düzeyini geliştirmek için yeterli zaman ayırma potansiyeli 
açıklanır. Sekreterya desteği değerlendirilir.  

Özyeğin Üniversitesi program yöneticileri (bölüm başkanları) için ders sayısı azaltmayı prensip 
olarak kabul etmektedir. Bu nedenle program yürütücüleri programın kalite düzeyini 
yükseltmek için gerekli zamanı ayırabilmektedir. Üniversite’de görev yapan idari personel 
oldukça deneyimli olup, programa destek sağlamaktadır. İlgili öğretim üye ve araştırma 
görevlileri komisyon ve kurullarda görevler üstlenip gerekli desteği vermektedir.  

 

c. Öğretim elemanlarının ders yüklerinin, mesleki gelişmeleri ile toplum, bilim ve sanata 
katkıları için yapacakları araştırma ve çalışmalara olanak tanıyacak oranlarda olmasının kural 
ve uygulamaları anlatılır. Tam zamanlı öğretim elemanlarına program tarafından verilmiş olan 
eğitim ve diğer sorumlulukların son iki yıl içerisinde her bir öğretim elemanına göre dağılımı bir 
tablo ile gösterilir.  

 
ZT, yapmış olduğu incelemelerde ve görüşmelerde, program öğretim üyelerinin ders 
yüklerinin; 

● eğitim 20 saat/hafta (%50), 
● araştırma (%20), 
● üniversite ve toplama hizmet (%20) ve 
● uygulama (%10)  

şeklinde planlanmış olduğunu tespit etmiştir. 
 
Program, ders yüklerinin güz yarıyılı 2 veya 3 ders, bahar yarıyılı 2 veya 3 ders şeklinde olmasını 
planlamaktadır. Ortalama ders yükleri haftada toplam 40 saattir. 
 
Programın, öğretim elemanlarının ders yüklerini gösteren detaylı tablo özdeğerlendirme ek 
raporunda sunulmaktadır.  
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d. Tam zamanlı öğretim elemanlarına sağlanan destek ve izinler (bilimsel toplantılara katılım, 
araştırma fonları, ücretsiz izin vb.); bunlardan yararlanma kuralları açıklanır. Son iki yıl 
içerisinde programa ve ilişkili ortamlara yararlı olan mesleki gelişmeler için öğretim 
elemanlarına sağlanmış olan olanaklar gösterilir.  

Özyeğin Üniversitesi’nde; 
● Tam zamanlı öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin her birine ayrı bir ofis mekânı 

sağlanmaktadır. Araştırma görevlileri ofislerini paylaşarak kullanmaktadır. 
● Yıllık ve diğer izinler iş kanunundaki şekilde uygulanmaktadır. İşe başladıktan bir yıl 

sonra 20 iş günü yıllık izin alınabilmektedir.  
● Geçerli mazeret sunulduğunda ücretsiz izin alınabilmektedir. Ayrıca, akademik olarak 

çeşitli görevlendirmeler sırasında da izin kullanabilmektedirler. 
● Her öğretim üyesi yılda 2500 USD karşılığı TL olarak tanımlanan araştırma desteği 

alabilmektedir.  
● Öğretim üyelerine ve idari çalışanlara işe başladıkları günlerde İnsan Kaynakları Birimi 

ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi idari çalışanları tarafından oryantasyon programı 
hazırlanmaktadır. 

● Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri için formal kurullar dışında 
akademik konularda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler son iki yılda 
çevrimiçi öğretim konusuna odaklanmıştır.   

● Mimarlık Bölümü içinde Akreditasyon Birimi, Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve Kalite ve 
Akreditasyon Komisyonu organizasyonu ve ile program çıktıları, öğrenim çıktıları, ders 
tanımlama formu yazma çalıştayları, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 
organizasyonu ile araştırma ve yayın çalıştayları yapılmıştır. 

 

e. Öğretim elemanlarını teşvik etme ve ödüllendirme sistemleri açıklanır.  

Başarılı akademik kadro ve idari kadro için her yıl, eğitim, araştırma ve yayın, hizmet 
alanlarında üniversite tarafından ödüller verilmektedir. 2013 yılından bu yana üniversitenin, 
başarılı çalışmalara verdiği önem ve değeri göstermek, ödül sahiplerini yeni başarılar için teşvik 
etmek, genç öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine uzun vadeli bakış açısı sunmak, söz 
konusu başarıların üniversite içinde ve dışında duyulmasını sağlamak ve eğitim-öğretim, 
araştırma ile topluma hizmet ve bilgi aktarımının kalitesini artırmak amacıyla kurduğu 
ödüllendirme sisteminde Araştırma, Bilgi Transferi, Eğitim, Hizmet, İdari Destek ve Rektör Özel 
Ödülü kategorileri bulmaktadır.  
 
Öğretim elemanlarının başarıları üniversite web sayfası, sosyal medya mecraları ve basın 
bültenleri ile hem üniversite içinde hem de üniversite dışında duyurulmaktadır. Ayrıca MTF 3 
ayda bir bülten yayınlamaktadır. 
 
Tam zamanlı çalışan öğretim üye ve öğretim görevlileri “yıllık rapor (annual report)” 
hazırlamaktadır. Yıllık raporda yazılı bilgiler ve görüşmeler sonucu oluşan performans 
değerlendirmesi ışığında İnsan Kaynakları Direktörü tarafından üniversite mensupları için 
verilen ortalama maaş artışını dağılımı akademik personele uygulanır. 
 
ZT, üniversite üst yönetimi ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmede, misyon ve vizyon ve stratejik 
planı doğrultusunda, “Girişimci bir Araştırma Üniversitesi” hedefi ile akademik personelin 
bilimsel araştırmalarını teşvik amacıyla her türlü desteğin sağlandığını tespit etmiştir.  
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f. Programın ve bağlı olduğu kurumun atama ve yükseltme ölçütleri belirtilir. Bu ölçütler için 
programın ve kurumun desteği açıklanır.  

Kurumda Öğretim üyesi atama sürecinde, ÖzÜ Etik Davranış İlkeleri bağlamında öğretim 
elemanları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında 5434 ve 5510 sayılı Kanun ve 
ÖzÜ’nün belirlediği ek kriterlere göre istihdam edilmektedir. 
 
Öğretim üyesi yükseltme sürecinde ise ÖzÜ Öğretim üyesi (Profesör ve Doçent) kadrolarına 
yapılacak atama ve yükseltmelerde, adayları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 65. maddesi 
gereğince hazırlanmış Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında 
değerlendirilmektedir. Terfi süreçleri Öğretim Üyeleri Terfi Süreçlerine İlişkin Usul ve Esaslar 
doğrultusunda takip edilmektedir. 
 
Kurumda görevli tüm akademik personel, kuruluşundan itibaren, her akademik yılın sonunda 
yapılan ‘Akademik Personel Performans Değerlendirme’ sürecine tabidirler. Yıllık 
Akademisyen değerlendirmelerinde otomatik bir skala kullanılmamakta, her bir disiplin kendi 
içinde değerlendirme altına alınmaktadır. ‘Öğretim Üyeleri Terfi Süreçlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar’da ilk kez 2011 yılında belirlenmiş ve 2013 yılında güncellenmiştir. Bu esaslara göre 
başvuran aday dosyasındaki yayınları, aldığı atıflar, projeler değerlendirmeye alınmaktadır. 
  
Raporun yazıldığı zamana kadar resmi olarak kabul edilen fakülte özelinde bir atama ve 
yükseltme kriteri belgesi bulunmamakla birlikte, program kriterler üzerinde çalışmış, Fakülte 
Akademik Kurulunun onayı alınmış ve üst yönetime sunulmuştur. 
 
ZT’nin, öğretim üyeleri, Bölüm Başkanı ve Dekan ile yapmış olduğu görüşmelerde, 
uygulanmakta olan atama ve yükseltme kriterleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar anlaşılmış ve ZT 
tarafından bu hususlar Rektör ile yapılan görüşmede dile getirilmiştir. Mimarlık disiplinin farklı 
bir formasyonun olduğu, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne özgü atama ve yükseltme 
kriterlerinin ivedilikle uygulamaya konulmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. Üst yönetimin 
de bu konudaki hassasiyeti paylaştığı görülmüştür. 

 

g. Son iki yıl içerisinde programa dönem içi kısa süreli konuk öğretim elemanı, konuk jüri üyesi 
ve konferans vermek üzere katılanlar ile bu katılımların yararı ve yeterliliği açıklanır. 

Mimarlık Bölümü eğitim-öğretim süreci boyunca derslerde ve ders dışı etkinlik olarak misafir 
konuşmacı ve tasarım derslerinin jürilerine akademisyenleri, uygulama yapan mimarları ve 
diğer meslek insanlarını davet etmektedir. Özdeğerlendirme raporunda Tablo 19’da davetli 
listesi ve etkinlikler yer almaktadır. Bölümün ilkesel yaklaşımı, derslere ve jürilere katılacak 
olanların önceden duyurulması ve dersin kayıtlı öğrencileri dışında katılımın sağlanmasıdır. 
Ders dışı etkinlikler olarak Mimarlık ve Tasarım Öğrenci Kulübü “OZU-CAD” (Club of 
Architecture and Design) dönem içerisinde haftanın belirli günlerinde fakülte öğretim üyeleri 
ve dışarıdan uzmanları davet ederek konuşma yapmalarını ve öğrencilerin merak ettikleri 
konularda soru sormalarını organize etmektedir. Pandemi nedeniyle çevrimiçi yürütülen 
etkinliklerin zenginliği de gözlemlenmiştir. 
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1.6.6. Öğrenci Sayısı  

ZT, 2021 yılına ait öğrencilerle ilgili bilgileri ve istatistikleri gerek özdeğerlendirme, gerek ek 
raporlarda gerekse de yapmış olduğu görüşmelerde tespit etmiştir. Detaylı bilgiler, aşağıda 
sunulmaktadır. 
 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

a. Programda kayıtlı bulunan toplam öğrenci sayısı verilir.  

Programa kayıtlı toplam 297 öğrenci bulunmaktadır.   

 

b. Her yıl programın birinci yılına kabul edilen öğrenci sayısı ile bu sayıya dahil olan farklı 
öğrenci kontenjanları (yabancı uyruklu öğrenci, lise birincileri vb.) belirtilir.  

2021 yılında programın birinci yılına Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile kabul edilen; 10 adedi 
%100 burslu, 54 adedi %50 burslu toplam 64 kişilik kontenjana kayıt olmuş 10 adedi %100 
burslu, 49 adedi %50 burslu toplam 59 öğrenci bulunmaktadır. Bu sayıya ek olarak 6 adet 
yabancı uyruklu 3 adet de dış transfer öğrencisi bulunmakta olup toplam kabul edilen öğrenci 
sayısı 68’dir. 

 

c. Programın, yandal ve çiftanadal programlarına kabul edilen öğrenci kontenjanları ve bu 
programlara kayıtlı öğrenci sayıları verilir.  

Yan dal ve çiftanadal programları için Üniversite herhangi bir kontenjan uygulamamaktadır. 
2021 Bahar dönemi sonunda Mimarlık (Türkçe) Yandal Programına kayıtlı 3 öğrenci 
bulunmaktadır. Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Çiftanadalı Programına kayıtlı öğrenci 
sayısı 1’dir. 

 

d. Öğrenci yatay ve dikey geçiş koşulları; yandal ve çiftanadal programlarına kayıt koşulları 
açıklanır.  

Söz konusu uygulamalar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561) 
doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitenin Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Çift 
Anadal Yönergesi ve Yandal Yönergesi ile takip edilmektedir. 

● Yatay geçiş koşulları 

Kurum içi, yurt içi diğer kurumlardan ve yurt dışı kurumlardan yatay geçiş 
yapılabilmektedir. Mimarlık Lisans Programına başarıya göre yatay geçişte a) İlgili puan 
türü olan Sayısal Puanı olması, bu puanın ilgili yılda Türkiye’de en düşük puanla öğrenci 
alınan program puanından yüksek olması b) Üniversiteye girdiği programda en az bir yıl 
geçirmiş olması, c) İlk girdiği program ile Mimarlık Lisans Programı arasında en az %80 
oranında müfredat benzerliği olması koşulları uygulanmaktadır.  



Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı 
Ziyaret Takımı Sonuç Raporu 

16-18 Mayıs 2022 

25 
 

Merkezi Puan Türü ile Yatay Geçiş kurum içi, yurt içi diğer kurumlardan olabilmektedir. Bu 
durumda üniversiteye girdiği yıl da dahil olmak üzere Mimarlık Lisans Programına bu yatay 
geçiş türünden yararlanarak geçmek için a) Sayısal puan türünden olmak üzere Mimarlık 
Lisans Programına geçmek için puan alınan yılda en düşük puanla giren öğrenciden daha 
yüksek puanın olması gerekmektedir. 

● Dikey geçiş koşulları 

Mimarlık Bölümüne iki tür önlisans programından dikey geçiş kabul edilmektedir. a) 
Restorasyon Ön Lisans Programları b) İnşaat Ön Lisans Programları. Dikey geçiş için aday 
olacak öğrenciler aldıkları DGS sınav puanlarına göre tercihlerini yapmakta kontenjana 
göre öğrenciler yerleştirilmektedir. 

● Yandal Koşulları 

Öğrenciler ÖzÜ’de, yandal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı 
yarıyılın başında başvurabilir. Bunun için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 
2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en 
az geçer not ile tamamlamış olması gerekir. Başvurulacak yandal programının dil yeterlik 
veya yetenek sınavı koşullarının sağlanması zorunludur. Mimarlık Programı tamamlanması 
gereken minimum krediyi beşi zorunlu ikisi seçmeli derslerden olmak üzere 20+6 olarak 
belirlemiş olup Mimarlık Kültürü, Mekan Organizasyonu, Sanat Tarihi, Yapı Bilgisi ve 
Malzeme ile Mimarlık Tarihi I derslerini tamamlamayı zorunlu tutmuştur. 

● Çift Anadal Koşulları 

Öğrenciler ÖzÜ’de çift anadal öğrenimine, lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç 
beşinci yarıyıl başında başvurabilirler. Üniversitenin Çift Anadal Yönetmeliğinde her yarıyıl 
için tamamlanmış olması gereken krediler belirlenmiş olup, öğrencinin başarısız notunun 
bulunmaması, genel not ortalamasının 2.72 olması ve esas anadal programında kendi 
yarıyılındaki öğrencilerin genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralaması itibarıyla ilk 
%20’ye girmiş olması şartlarını koşulmaktadır. Dil yeterliği ve yetenek sınavı koşulları bu 
öğrenim türü için de geçerlidir. Mimarlık Türkçe Programı kapsamında Mimarlık – İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık – İnşaat Mühendisliği çift anadal programları 
yürütülmektedir.  

e. Öğrenci değerlendirme yöntemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamalar açıklanır.  

Mimarlık (Türkçe) lisans programında Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliğine uygun bir biçimde Tasarım derslerinde proje, jüri, eskiz sınavları ile diğer 
derslerde sınavlar, uygulamalar, sunumlar ve ödevler üzerinden değerlendirmeler yapılmakta, 
tüm derslerde devam zorunluluğu aranmaktadır. 

Belirtilen ders başarısı değerlendirme yöntemlerinin uygulamasında, Özyeğin Üniversitesi 
Yönetimi Notlandırma Rehberindeki prensiplerin kullanılmasını öğretim elemanlarına 
önermekle beraber, öğretim elemanları notlandırma konusunda inisiyatif sahibidir. Rehber, 
başarı değerlendirmelerinin şeffaf, adil ve tutarlı nitelikte uygulanmasına yol gösterici 
niteliktedir. 
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f. Öğrenci akademik danışmanlık sistemi ve işleyişi açıklanır.  

Kurum ve program bazında güçlü bir danışmanlık sistemi bulunmaktadır. Kurum bazında 360 
danışmanlık ve program bazında da akademik danışmanlık sistemi öğrencilere destek 
sağlamaktadır. 

360 Danışmanlık: Kurumda öğrencilere lisans eğitimlerinin ilk senesinde adaptasyon 
konusunda rehberlik ihtiyacına yönelik kapsayıcı bir danışmanlık hizmeti verilmektedir. 360 
Danışmanlık Ofisi Öğrenci Dekanlığına bağlı olarak çalışmaktadır. Ofis, öğrencilere lisans 
yönetmeliği, üniversite politikaları, öğrenci destek birimleri ve SEC 101 dersi yükümlülüklerini 
tanıtan grup sunumları düzenler. Ayrıca, bir önceki yarıyılda hiç kredi tamamlayamayan ve 
notu 2.00’nin altında olan öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak öğrencileri ilgili destek 
birimlerine yönlendirir. 

Akademik danışmanlar: Öğrencinin akademik gelişiminin izlenmesi, kariyer hedefleri 
doğrultusunda ders seçimleri ve onay işlemleri danışmanlarının sorumluluğundadır.  

g. Öğrenci staj yönetmeliği, staj yerleri ve düzenlemeleri, mezuniyet sonrası meslek pratiği ve 
kariyer planlaması konusu açıklanır.  

Mimarlık lisans programı staj esasları ilgili web sitesinde öğrencilere ilan edilmektedir. Her yıl 
bahar yarıyılı şubat veya mart aylarında staj bilgilendirme toplantısı yapılmakta ve stajlarla ilgili 
bilgi verilmektedir. Staj duyuruları öğrenci e-posta listeleri, web sitesi aracılığı ile veya MyÖzÜ 
üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerin staj kredileri yaz okulu kapsamında 
değerlendirilmektedir.  

h. Başarılı öğrenciler için sunulan teşvik ve ödüller açıklanır.  

Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde başarılı öğrencileri teşvik 
etmek için dönemde alınacak normal kredi 30 iken Madde 20 kapsamında genel not ortalaması 
4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrencilerin 36 AKTS kredisi, genel not ortalaması 4,00 
üzerinden 3,00-4,00 arasında olan öğrencilerin 42 AKTS kredisi alma olanağı tanınmıştır. 

Üniversitede ayrıca lisans öğrencileri için Akademik Başarı Bursu olanağı bulunmaktadır. Lisans 
programlarında normal öğrenim süreleri içindeki burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören 
öğrenciler, belirlenen kontenjanlara göre, her akademik yıl bahar yarıyılı sonunda yapılacak 
değerlendirme sonucunda burs tahsis koşullarını sağlamaları halinde akademik başarı 
burslarından yararlanabilirler. Bursun tahsis edilmesi için başvuru yapılmasına gerek yoktur, 
yapılacak değerlendirmeler sonucunda koşulu sağladığı tespit edilen öğrencilere burs 
tahsisleri yapılır. Her fakülte ve yüksekokulun 1., 2. ve 3. sınıfı için üçer kontenjan 
bulunmaktadır. Değerlendirmenin yapılacağı akademik yıl bahar dönemi sonunda aşağıda 
belirtilen burs tahsis koşullarını sağlayan her bir sınıf kontenjanı için ilk üç öğrenci akademik 
başarı bursu kontenjanından yararlanır 

i. Öğrencilere düzenli olarak sağlanan burs olanakları ve koşulları belirtilir.  

Öğrencilere düzenli olarak sağlanan giriş (kılavuz) bursları, yerleşme başarı sırası bursu, 
uluslararası diploma bursu, destek bursları gibi bursların yanı sıra şehit çocuklarına öğrenim 
ücreti muafiyeti bursu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu bursu, ÖzÜ spor bursu ile 
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FİBA/ÖzÜ çalışan indirimi, aile indirimi gibi olanaklar da sunulmaktadır. Tüm bu olanaklar ve 
koşulları web sitesinde  yayınlanmaktadır. 

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kılavuz) burs/indirimleri ile diğer burslar (öğrenim ücreti 
muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve indirimler karşılıksız olup, tüm bursların/indirimlerin 
süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl 
olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında 
intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşülür. Ek burslar ise (nakit, yemek, 
yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır. 

j. Öğrenci hareketliliğini sağlayan yurt içi ve yurt dışı değişim programları ile ilgili politika ve 
uygulamalar belirtilir.  

Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenci hareketliliğini sağlayacak düzenlemeler Erasmus, Global 
Değişim ve Swiss European Mobility Program olmak üzere üç tür değişim programı üzerinden 
yapılmaktadır. 

Erasmus değişim programı, özdeğerlendirme raporu ek 4. den anlaşıldığı üzere genelde tek 
taraflı uygulanmaktadır. Programın Türkçe dilinde olması nedeniyle, Erasmus kapsamında 
gelen öğrenciler İngilizce programda misafir edilmektedirler. Programdaki öğrenciler ise, 
İngilizce yeterliliklerini ispat etmeleriyle birlikte Erasmus programına katılabilmektedir. 

k. Öğrencilerin barınma, beslenme ve sağlık gereksinimlerinin karşılanma düzeyi, nitelik ve 
sayısal yeterlilik bakımından açıklanır.  

Çekmeköy Kampüsünde bulunan 2.479 kişilik yurtlarda bir, üç ve dört kişilik kapasiteye kadar 
değişen farklı konaklama seçenekleriyle öğrencilere hizmet verilmektedir. Ayrıca yurtlar 
kapsamında spor olanakları sağlayan sahalar da mevcuttur. 

Kampüste, öğle–akşam yemeği hizmeti sunulan 1400 m2 alanda Ana Yemek Salonu ile 
kahvaltı, hızlı yiyecek seçenekleri sunan kafeteryalar bulunmaktadır.  

Üniversitede sağlık hizmetleri kapsamında Öğrenci Merkezi binasında bulunan Sağlık 
Merkezinde ve Yurtlar bölgesi revirde 7/24 hizmet verilmektedir. Gerektiğinde kampusta 
bulunan ambulans ile 7/24 hastaların sevki sağlanabilmektedir. 

 

1.6.7. İdari Kadro  

ZT, idari kadro ile ilgili bilgileri ve istatistikleri gerek özdeğerlendirme, gerek ek raporlarda 
gerekse de yapmış olduğu görüşmelerde tespit etmiştir. Detaylı bilgiler, aşağıda 
sunulmaktadır. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

Özdeğerlendirme Raporu sayfa 59 Şekil 9’da verilen bölüm organizasyon şeması 
incelendiğinde bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı, idari uzman bölümün lisans ve 
lisansüstü idari organizasyonunda görev almaktadır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İdari 
Yöneticisi, dekanlık idari organizasyonunda görevli iki yetkili bölümün fakülte, üniversite 
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birimleri ve diğer kurumlarla ilişkileri, yazışmaları, satınalma, görevlendirmeler ilgili işlerinin 
yürütülmesinde destek olmaktadır. Lisansüstü enstitülerin idari görevlerinin bazılarının 
fakülteye ve bölüme yansıtılması süreleri uzatmakta ve bazı hallerde aksaklıklara neden 
olmaktadır. 
 
Eğitim-öğretim, araştırmada bazı ortaklıklar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binası Akademik 
Bina olanaklarının birlikte kullanılması nedeniyle Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin diğer 
bölümleri, lisans ve lisansüstü programlarının idari ve akademik organizasyonlarında esnek, 
adil, uyarlanabilir çözümler üretilmesi için bazı komisyonlar fakültedeki tüm bölüm 
akademisyenlerinin ortaklığı ile yürütülmektedir. Bu konuda dekanlık bölüm başkanları, 
lisansüstü program yürütücüleri ve araştırma laboratuvarı koordinatörleri ile görüşerek 
organizasyonların sorunsuz yürütülmesinde fakülte düzeyindeki Fakülte İdari Yöneticisi, iki 
Fakülte İdari Yetkilisi ve lisans ve lisansüstü programlardan sorumlu iki Fakülte İdari Uzmanı ve 
bir maket atölyesi teknisyeni ile çalışmaktadır. 

 

 

Şekil 9: Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Organizasyon 

Şeması (Programın Özdeğerlendirme Raporunda sunduğu şema) 
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1.7. Öğrenme Ortamına İlişkin Kaynaklar 

1.7.1. Fiziksel Kaynaklar 

ZT, fiziksel kaynaklar ile ilgili bilgileri ve istatistikleri gerek özdeğerlendirme, gerek ek 
raporlarda gerekse de yapmış olduğu görüşmelerde tespit etmiştir. Detaylı bilgiler, aşağıda 
sunulmaktadır. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

a. Tasarım stüdyoları, derslikler, seminer, sergi, kitaplık/arşiv, bilgisayar, maket vb. eğitim 
mekânları ile öğretim elemanları için hazırlık ve çalışma mekânlarının ilişki ve erişilebilirliklerini 
gösteren açıklamalı mimari plan çizimleri, uygun boyutlarda düzenlenerek verilir. 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampusu’nda tüm birimleri ile 
Akademik Bina 4’te çalışmaları sürdürmektedir. Özdeğerlendirme raporu sayfa 60’da planları 
ile verilen binanın mekansal gereksinimleri ve donanımları bir Mimarlık eğitimi için oldukça 
yetkindir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin tüm bölümlerinin yer aldığı AB4'te toplam 1.400 
öğrenci kapasiteli stüdyo mekânları, 26 derslik, 9 öğrenci ve araştırma laboratuvarı, maket - 
dijital model - tasarla-yap (ahşap)-metal) ve seramik atölyeleri bulunmaktadır. Yenilikçi 
tasarım yaklaşımı ile bina iç ve dış mekanları ile çeşitli öğrenme ortamları sunmaktadır. 

 

b. Mekânları içeren yapıların ilgili yönetmeliklere ve evrensel tasarım ilkelerine uygunluğu 
bakımından bir değerlendirmesi yapılır.  

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampusunda evrensel tasarım ilkelerine göre:  
● Herkes için güvenli, kolay ve onurlu bir şekilde kullanabilir olarak “kapsayıcı”, 
● İnsanların ihtiyaç duyduklarını ve istediklerini söylediklerini dikkate alarak “duyarlı”  
● Farklı insanların onları farklı şekillerde kullanabilmeleri için “esnek”,  
● Herkesin çok fazla çaba harcamadan bunları kullanabileceği kadar “kullanışlı”,  
● Yaşları, cinsiyetleri, hareket kabiliyetleri, etnik kökenleri veya durumları ne olursa 

olsun, ”tüm insanlara yardım eden”,  
● Bazı insanları dışlayabilecek “engelleri ortadan kaldıran”, herkesin ihtiyaçlarını 

dengelemeye yardımcı olmak için birden fazla çözüm sunan ve bir çözümün herkes için 
işe yarayamayabileceğini kabul eden “gerçekçi” çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.  

 
Bu bağlamda Akademik Bina 4 engelsiz üniversite düşüncesine göre biçimlendirilmeye 
çalışılmıştır. Güvenli Yaşam ve Çevre Departmanı bu konuda önemli çalışmalar yürütmektedir. 

 

c. Öğrenci ve öğretim elemanlarının kullandığı teknik ve sayısal donanım ve destekleyici fiziksel 
olanakların dökümü yapılır ve yeterlilikleri değerlendirilir. 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi eğitim ve öğrenimin uluslararası standartlarda sürdürülmesi için 
gerekli donanım ve fiziksel olanaklara sahiptir. Özdeğerlendirme Raporu’nda sunulan Tablo 31 
ve 32’de mekanlar, teknik donanımları ve destekleyici fiziksel olanaklar belirtilmektedir. Eğitim 
ve öğretim için kullanılan bilgisayar ekipmanlarının dökümü de sunulan Ek 8.12’de 
verilmektedir. 
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1.7.2. Bilgi Kaynakları  

ZT, bilgi kaynakları ile ilgili bilgileri ve istatistikleri gerek özdeğerlendirme, gerek ek raporlarda 
gerekse de yapmış olduğu görüşmelerde tespit etmiştir. Detaylı bilgiler, aşağıda 
sunulmaktadır. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

a. Kitaplık ve arşivlerin yönetsel yapıları, programla yapısal ilişkileri ve programa verdikleri 
hizmetler açıklanır.  

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal 
etkinliklerini desteklemek için; kaliteli, yenilikçi, ileri görüşlü, bilgi üreten, insan (öğrenci, idari 
ve akademik personel ile üniversitenin tüm paydaşları) odaklı bakış açısıyla bilgi kaynaklarını, 
hizmetleri ve ortamı sağlamak temel misyonuna sahiptir. 63.000’e yakın basılı koleksiyonu, 
531.000’den fazla e-kitabı, 140.000’i aşkın elektronik dergisi ile kullanıcılarına 7/24 hizmet 
sunan 2.825 m2’lik kütüphanede eğitim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanılmaktadır.  

ZT, Kütüphane sorumluları ile yaptığı görüşmelerde, Kütüphane’nin olanaklarının zenginliğini 
ve görevlilerin yetkinliğini tespit etmiştir. 

 

b. Kitaplık ve arşivlerde yer alan mimarlık konu alanlarındaki bilgi kaynaklarının türlerine göre 
sayısal dökümü, son iki yıldakilerin de belirtildiği bir tablo ile verilir.  

Özyeğin Üniversitesi Merkezi Kütüphane yaklaşımını ve tüm birimlere bu kütüphaneden 
hizmet verilmesini benimsemiştir. Merkezi Kütüphanede aşağıdaki anahtar sözcüklerle 
katalog taraması yapıldığında: “mimarlık” için 423, “architecture” için 15772, “urbanism” için 
934, “interior design” için 740, “construction” için 20454. “peyzaj mimarlığı” için 17, “iç 
mimarlık” için 26, “conservation” için 7803, “history of art” için 14709 eser bulunduğu 
görülmektedir. Bazı eserlerin birden çok anahtar sözcüğü içerdiği bu tarama ile ilgili tekil eser 
bilgisi Tablo 30’da verilmektedir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binasında hizmet veren ÖzÜ 
/IID İstanbul Kitaplığı bünyesinde 200’ü aşkın İstanbul kitap ve belgesi bulunmaktadır. 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi sosyal buluşma mekanı olan Fakülte Longue da 150 dergi ve 100 
kitap ile öğretim üyelerine hizmet vermektedir. Fakülte arşivinde öğrenci staj defterleri, 
öğrenci projeleri, öğrenci maketleri, sınav kağıtları, daha önce sergilenmiş sergi malzemeleri 
vb. bulunmaktadır.  

ZT, Kütüphane sorumluları ile yapmış olduğu görüşmeler esnasında, mimarlık alanındaki 
kitapları aratmış ve bu eserlerin varlığını belirlemiştir. 

 

c. Bilgi kaynaklarının, programın misyonu, öğrenci sayıları ve öğrenim hedefleri açısından 
uygunluğu, güncelliği ve ulaşılabilirliği değerlendirilir.  

ÖzÜ Kütüphanede zengin basılı ve elektronik akademik yayınlar dışında, 3.400’den fazla DVD, 
günlük yerli ve yabancı gazeteler, kişisel gelişim kaynakları ve popüler magazin dergileri de 
öğrencilerin yararlanabileceği kaynaklar arasındadır. Kütüphane web ana sayfasında yer alan 
oZooGle+ ve Dergi Portalı tarama motorları elektronik kaynakları kolayca taramak, dergilere, 
makalelere ve diğer elektronik kaynaklara tek noktadan hızlıca erişmek için kullanılmaktadır.  
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Kütüphane kullanıcı merkezli yaklaşım doğrultusunda öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari 
personel ile iş birliği içinde koleksiyonlarını oluşturur, hizmetlerini çeşitlendirir.  

Koleksiyonda bulunamayan kitaplar için kütüphaneler arası ödünç alma, makaleler için makale 
istek hizmeti sağlanır. Kütüphane ileri düzeyde bilgili ve deneyimli personeli ile araştırmacılara 
her konuda, örneğin veri tabanlarının taranması, en uygun araştırma araçlarının belirlenmesi 
ve sağlanması, bibliyografik yönetim programları gibi destekleyici araçların kullanımı ve yeni 
elektronik kaynakların belirlenip erişim sağlanması gibi alanlarda destek ve eğitim verir. Ayrıca 
bilgi okuryazarlığı eğitimleri, kütüphane kullanımı ve araştırma teknikleri seminerleri verirken, 
kişiye ve konuya özel danışmanlık da sunar.  

 

d. Kitaplık ve arşivlerde yer alan bilgi kaynaklarının gelişmesi için yapılanlar ve bunların hangi 
bütçe olanakları ile gerçekleştirildiği belirtilir.  

Bütçe konusunda, Mimarlıkla ilgili kütüphane ve arşiv olanakları, Özdeğerlendirme Raporunda 
yer alan Tablo 33 ve 34’de belirtilmiştir. 

 

1.8. Mali Kaynaklar  

ZT, mali kaynaklar ile ilgili bilgileri ve istatistikleri gerek özdeğerlendirme, gerek ek raporlarda 
gerekse de yapmış olduğu görüşmelerde tespit etmiştir. Detaylı bilgiler, aşağıda 
sunulmaktadır. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

a. Tüm kaynaklar ve bu kaynaklardan sağlanan gelirler ve giderlerin açıklandığı mali yıl bütçesi 
gösterilir.  

Özyeğin Üniversitesi Mali Yıl bütçesi Finans Direktörlüğü ve Fakülte Dekanı tarafından 
hazırlanan Mali Yıl Bütçesi içerisindeki gelir ve giderler Özdeğerlendirme Raporu Bölüm 1.9.’da 
belirtilmiştir. 

b. Öğrenci sayılarında ve gelir kaynaklarında olası değişiklikleri de öngörerek yapılacak 2 yıllık 
bütçe tahminleri gösterilir. 

İki yıllık bütçe tahminleri, Özdeğerlendirme Raporunda gelirler ve giderler olarak Tablo 35 ve 
36’da belirtilmiştir. 

 

2. PROGRAMIN EĞİTİM VE ÖĞRENİM ÖZELLİKLERİ 

2.1. Eğitim Dereceleri ve Müfredat 

ZT, eğitim dereceleri ve müfredat ile ilgili bilgileri gerek özdeğerlendirme, gerek ek raporlarda 
gerekse de yapmış olduğu görüşmelerde tespit etmiştir. Detaylı bilgiler, aşağıda 
sunulmaktadır. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
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● Eğitim Dereceleri 

Mimarlık Türkçe Lisans Programı 2012-2013 akademik yılında 60 öğrenci kabul ederek ilk 
dönem 24 lisans öğrencisi ve 4 öğretim üyesi ile eğitim-öğretime başlamıştır. Mimarlık Türkçe 
Lisans Programı Türkiye Ulusal Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, Mimarlık Akreditasyon 
Kurulu koşulları, MOBBİG tavsiyeleri ve NAAB, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Mimarlık 
Eğitim Şartı bağlamındaki koşullar, üniversite ve fakülte misyon ve vizyonuna bağlı olarak 
şekillendirilmiştir. 

 

Ders planı, Özyeğin Üniversitesi’nin benimsediği temel değerler doğrultusunda 
biçimlendirilmiştir. Temel değerlerin ortaya koyduğu önemli özellikler sektörlerle iç içe olmak, 
yaratıcı ve eleştirel düşünen, girişimciliğe değer veren ve sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci 
taşıyan mezunlar verilmesidir.  

Özdeğerlendirme Raporunda belirtildiği üzere; Kurumun benimsediği yandal yaklaşımı 
çerçevesinde Mimarlık Yandal Programı çeşitli disiplinlerden yandal öğrencileri ile 
yürütülmektedir.  Mimarlık Türkçe Lisans Programında Çift Anadal (ÇAP) eğitimi birbirine 
önkoşullu 8 adet tasarım stüdyosu dersi olması nedeniyle çok sınırlı kapsamda yapılabilmekte 
ve ancak program benzerliği olan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve İnşaat Mühendisliği 
Bölümü ile yapılmaya çalışılmaktadır. 

ZT yaptığı görüşmelerde;  Mimarlık Türkçe Programı öğrencileri için her ne kadar aynı veya 
farklı fakültede yandal/ÇAP programlarından faydalanabilme olanağı bulunsa da programın 
eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle ÇAP ve yandal olanakları sınırlı olup, İngilizce ders alma 
yeterlilikleri olan öğrenciler için avantaj sağladığı tespit etmiştir.  
 

 
● Müfredat 

Ders planının ilk hali 2012-2013 akademik yılında görevli ve halen üniversitede görevini 
sürdüren 5 akademisyen ve YÖK mevzuatı çerçevesinde üniversitenin ilgili birimleri; Öğrenci 
Hizmetleri, YÖK Koordinatörlüğü, Müfredat Komisyonu, Senato tarafından oluşturulmuştur. 
Daha sonra Bölüm Kurulu, Bölüm Akademik Kurulu, Mimarlık Bölümü Kalite ve Akreditasyon 
Komisyonu, Mimarlık Bölümü Danışma Kurulu, tarafından müfredat çalışmaları yürütülmüş, 
Planlama ve Analiz Ofisi ile Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Birimi bu çalışmalara destek 
vermiştir. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi 2018-2023 Stratejik Planı çerçevesinde yenilikçi 
derslerin çeşitlendirilmesi hedefi doğrultusunda müfredat değişikliği yapılmıştır. 

Müfredat ile ilgili yapılan değişikliklerde Fakülte Danışma Kurulunun görüşleri de etkili 
olmaktadır. Mimarlık Bölümü Danışma Kurulunda mezuniyet projesi jürilerine davet edilen 
profesyoneller de yer almış, program çıktıları ve mezunların durumu tartışılarak görüşleri 
alınmıştır. 

Ders müfredatındaki her dersin ağırlıklı olarak kazandırdığı bilgi, beceri ve yetkinlikler, 
“öğrenme çıktıları” ile EK 3’te belirtilmektedir. 
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2.2. Öğrenme Ortamı ve Başarı Düzeyi  

ZT, öğrenme ortamı ve başarı düzeyi ile ilgili bilgileri ve istatistikleri gerek özdeğerlendirme, 
gerekse de yapmış olduğu görüşmelerde tespit etmiştir. Detaylı bilgiler, aşağıda 
sunulmaktadır. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 

 

● Öğrenme Ortamı 

Fiziksel öğrenme ortamları, programın misyonu doğrultusunda öğrenci ve öğretim üyelerinin 
etkileşimini en üst düzeye çıkaracak ve öğrencilerin birbirinden ve ortamdan öğrenmelerini 
olanaklı kılacak nitelikteki esnek mekanlardan oluşmaktadır. Derslikler, stüdyolar, workshop 
mekanları ve laboratuvarların birbirine entegre bir biçimde öğrenci işbirliğini güçlendirecek ve 
başarıyı yükseltecek dinamik bir üretim ortamı olarak oluşturulması hedeflenmiştir.  
  

● Başarı Düzeyi 
 

Öğrencilerin başarısını ve kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere ulaşma seviyesini 
ölçmek için üniversite genelinde birkaç farklı yöntem uygulandığı görülmüştür; 
● Planlama ve Analiz Ofisi (PAO)’nin her dönem öğrencilere uyguladığı “ders değerlendirme 

anketi”dir. Bu anketi öğrenciler SIS (Student Information System)-öğrenci bilgi sistemi 
üzerinden, değerlendirmektedir. Değerlendirme başlıkları; dersin kendisi, dersi veren 
öğretim üyesi/leri, dersin ortamı ve dersin öğrenim çıktılarına ulaşmasının 
sorgulanmasıdır. Anket sonuçları dönem sonunda öğretim üyeleri ve yöneticileri ile 
paylaşılır. 

● PAO tarafından yapılmakta olan Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenci Anketidir. Bu anket ile 
mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin üniversite ve programla ilgili genel fikirlerinin 

yanı sıra, program çıktıları ve çeşitli yetkinlik ve becerilere erişimleri ile ilgili algıları analiz 
edilir. 

● OLTE (Office for Learning and Teaching Enhancing) birimi tarafından öğretim üyelerine 
uygulanan online eğitim değerlendirmesi bulunmaktadır. 

● MTF komisyonları özellikle Kalite ve Akreditasyon Komisyonu da öğrencileri için eğitim ve 
öğretimde beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapmaktadır. 

● Her dönem programın mezuniyet projelerine uyguladığı mezuniyet aşamasındaki 
öğrencilerin değerlendirme çalışması bunlardan birisidir. Bu çalışma sonucunda, 
öğrencilerin özellikle sorun yaşadıkları alanlar ders öğrenim çıktılarına bağlı olarak 
planlanan rubrikler aracılığı ile değerlendirilmekte ve “başarılı”, “kısmen başarılı” ve 
“başarısız” olarak belirlenen rubrik ve öğrenim çıktıları saptanmaktadır. 
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2.3. Öğrenme Kültürü  

ZT, öğrenme kültürü ile ilgili bilgileri gerek özdeğerlendirme, gerekse de yapmış olduğu 
görüşmelerde tespit etmiştir. Detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 

Özdeğerlendirme raporunda belirtildiği üzere Mimarlık programında eğitim müfredatının 
mezunun kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin gelişimini destekleyecek, kuramsal 
ve uygulamalı çalışmalar arasında etkileşimi artıracak şekilde bir öğrenme kültürü 
oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Mimarlık Bölümü Akademik Kurulu ve öğrenci 
temsilcileri ile birlikte mimari stüdyo derslerine ilişkin “Stüdyo Kültürü Belgesi” 
oluşturulmuştur. Bu belgeye ilişkin bilgiler mimarlık bölümü web sitesinde de 
(https://www.ozyegin.edu.tr/tr/mimarlik/studyo-kulturu) yer almakta olup eğitim-öğretimin 
paydaşlarına e-posta ile de duyurulmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı ders planının 
omurgasını oluşturan tasarım stüdyoları ile ilgili “Mimarlık Bölümü Stüdyo Kültürü”nün 
tasarım stüdyolarında uygulanmasıdır. Tasarım stüdyolarında MİM 101 ve ARCH 101 Tasarım 
dersi hariç tüm yarıyıllarda eğer öğrenci sayılarına göre birden fazla şube bulunuyorsa 
öğrencilere o dönemdeki Mimari Tasarım Stüdyoları ve Mezuniyet Projeleri A4 Poster ders 
izlencesi ile ders kayıt dönemi öncesinde duyurulmaktadır. Öğrenciler ilan edilen stüdyolar 
arasından kontenjana nisbetinde seçim yapabilmektedir. 

Öğrenciler, kuramsal dersler ve tasarım stüdyosu dışında kalan uygulamalı derslerde çok şube 
olması durumunda SIS’de ve açılan dersler web sitesinde ilan edilen ders izlencesine göre 
derslerini seçmektedirler. Tasarım stüdyosu dışında kalan derslerde, özellikle beceri 
kazandırmayı amaçlayan derslerde, yaparak öğrenme deneyiminin önemine inanıldığı için 
uygulamalı çalışmalara ağırlık verilmektedir. Derslerin haftalık ders saati uygulamalarında bu 
durum yansıtılmaktadır. 

Özdeğerlendirme Raporunda; 2019-2020 bahar yarıyılı başında açılan yeni mekanların tüm 
imkanları kullanıldığında daha iyi bir öğretme-öğrenme ortamı ve atmosferi oluşturulmuştur. 
Bu yeni mekanlar özellikle farklı stüdyo düzeyleri ve grupları arasında etkileşimi destekleyen, 
bireysel çalışma ve grup çalışmasına olanak veren açık stüdyo düzeni ve öğretim üyeleri 
çalışma mekanları ile stüdyolar arasındaki ilişki istenilen atmosferin sağlanması için önemli bir 
potansiyel sunmaktadır. Ancak, pandemi nedeniyle Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitime 
geçilmesi nedeniyle fiziki ortam yerine dijital ortam kullanılmaya başlanmıştır. Dijital ortamda 
derslerin yürütülmesi konusunda da alınan hızlı, esnek ve adapte edilebilir kararlar eğitim-
öğretimi sürdürülebilir kılmıştır. Uzaktan ve dijital ortamdaki eğitim öğretim faaliyetlerinde de 
önemli kazanımlar elde edilmiştir. Özellikle üniversite dışı ve uluslararası etkinliklere katılım 
önemli ölçüde artmış, dijital ortamda daha başarılı ve etkileşimli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Bunun yanı sıra, uzaktan eğitimin öğrencilere getirdiği en önemli sorunların, artan çalışma 
yükü ve sosyalleşme sorunları olduğu, yapılan odak grup toplantılarında belirlenmiştir. Buna 
yönelik olarak, öğrenci temsilcileri dijital ortamda sosyalleşme olanakları yaratmışlardır. 

Akademik ortamın etik kurallarının uygulanması ve öğrencilerin bu kurallarla ilgili olarak 
bilinçlendirilmesi konusunda öğrenciler akademik etik kurallar hakkında ilk olarak eğitime 
başlamadan uygulanan oryantasyon programı sırasında bilgilendirir. Oryantasyon programı 
kapsamında, akademik ortamın gerektirdiği davranışlar ve üniversite öğrencisinden bu 

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/mimarlik/studyo-kulturu


Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı 
Ziyaret Takımı Sonuç Raporu 

16-18 Mayıs 2022 

35 
 

yöndeki beklentiler açıklanmakta ve ilgili yasal belgeler hakkında bilgi verilmektedir. SEC 101 
Üniversite Yaşamına Giriş dersi akademik etik konusunun seminerlerde davetli konuşmacılar 
ile ele alındığı, tüm üniversite öğrencilerinin aldığı zorunlu bir ders olduğu belirtilmektedir. 
MİM 105 Mimarlık Kültürü, MİM 200 Yaz Stajı I (Araştırma), MİM 405 Meslek Hukuku 
derslerinde ise, meslek etiği ve bununla bağlantılı mimarlık eğitiminde akademik ve araştırma 
etiği konularında bilgi verilmektedir. 

2.4. Mezunun Kazanması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler 

I) Mimarlık - Tasarım / Yaratıcı Düşünme  
II) Mimarlık - Tarih / Kuram, Kültür / Sanat 
III) Mimarlık - Çevre / Kent / Toplum 
IV) Mimarlık – Teknoloji 
V) Mimarlık - Meslek Ortamı  

 

I) Mimarlık - Tasarım / Yaratıcı Düşünme  

Mimarlık eğitimi, kültür, sanat, bilim, toplum, çevre, teknoloji vb. alanların mimarlık ile 
ilişkisini sorgulama, yeniden düşünme, çeşitli temsil araçlarını kullanarak kavramsallaştırma, 
tasarlama, gerçekleştirebilme kapasitesinin geliştirilmesini amaçlamalıdır.  

 

ZT, yapmış olduğu incelemede mezunların kazanması gereken bilgi, beceri ve 
yetkinliklerden, Mimarlık-Tasarım / Yaratıcı Düşünme kapsamında aşağıda verilen tüm 
maddelerin birden fazla ders tarafından karşılandığı tespit etmiştir.  

Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri 
değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi olarak tanımlanan bu 
ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM101 Tasarım, MIM105 
Mimarlık Kültürü, MIM102 Mimari Tasarım Stüdyosu I, MIM106 Mekan Organizasyonu, 
MIM201 Mimari Tasarım Stüdyosu II, MIM209 Mimarlık Tarihi I, MIM202 Mimari Tasarım 
Stüdyosu III, MIM301 Mimari Tasarım Stüdyosu IV, MIM302 Mimari Tasarım Stüdyosu V, 
MIM402 Mezuniyet Projesi derslerinde karşılandığı görülmüştür.  

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 

İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini 
aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi olarak tanımlanan bu ölçütün, 
bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM101 Tasarım, MIM103 Mimari Anlatım 
Teknikleri I, MIM105 Mimarlık Kültürü, MIM104 Mimari Anlatım Teknikleri II, MIM203 
Bilgisayar Destekli Tasarım I, MIM202 Mimari Tasarım Stüdyosu III, MIM204 Bilgisayar Destekli 
Tasarım II derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 

Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, 
belgeleme ve uygulama becerisi olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler 
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matrisinde de belirtilen MIM101 Tasarım, MIM 105 Mimarlık Kültürü, MIM106 Mekan 
Organizasyonu, MIM201 Mimari Tasarım Stüdyosu II derslerinde karşılandığı görülmüştür.    

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik 
ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme 
becerisi olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM 
101 Tasarım, MIM 102 Mimari Tasarım Stüdyosu I, MIM201 Mimari Tasarım Stüdyosu II, MIM 
202 Mimari Tasarım Stüdyosu III, MIM301 Mimari Tasarım Stüdyosu IV, MIM302 Mimari 
Tasarım Stüdyosu IV, MIM401 Mimari Tasarım Stüdyosu VI, MIM402 Mezuniyet Projesi 
derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste karşıladığı belirtilen MIM 106 Mekan 
Organizasyonu dersinin bu ölçüt ile örtüşmediği düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
II) Mimarlık - Tarih / Kuram, Kültür / Sanat  

Mimarlık eğitimi, küresel ve yerel ölçekte mimarlık örneklerine, sanat kuram ve pratiklerine 
ilişkin bilgiyi, doğal, tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında kavrama becerisi ile; kültürel mirası 
çevresel duyarlılık ve etik sorumlulukla koruma bilinci kazandırmayı; peyzaj ve kentsel tasarım 
alanlarında toplumsal, kültürel, sanatsal oluşumlara ilişkin kuram ve gelenekleri anlamayı 
amaçlamalıdır.  

 

ZT, yapmış olduğu incelemede mezunların kazanması gereken bilgi, beceri ve 
yetkinliklerden, Mimarlık-Tarih / Kuram, Kültür / Sanat kapsamında aşağıda verilen tüm 
maddelerin en az bir veya daha fazla ders tarafından karşılandığı tespit etmiştir.  

 

Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama 
olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM105 
Mimarlık Kültürü, MIM106 Mekan Organizasyonu ve MIM209 Mimarlık Tarihi I derslerinde 
karşılandığı görülmüştür.  

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste karşıladığı belirtilen MIM108 Sanat Tarihi dersinin 
bu ölçüt ile kısmen örtüştüğü ancak içeriği itibariyle ortaöğretim eğitim sistemimiz içerisinde 
eksikliği hissedilen ve mesleğimiz için elzem olan sanatsal ve mekansal görgünün geliştirilmesi 
konusunda büyük bir açığı kapattığı; aynı şekilde matriste karşıladığı belirtilen MIM210 
Mimarlık Tarihi II dersinde de söz konusu öğrenme çıktısının öğrenciler tarafından edinildiğine 
dair somut bir veri olmadığı, dolayısıyla söz konusu ölçütün kısmen karşılandığı görüşü ile 
birlikte ders kapsamında gerçekleştirilen tartışmaların önemli olduğu düşünülmektedir.   

[X] Karşılanmıştır 
[ ] Karşılanmamıştır 

 



Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı 
Ziyaret Takımı Sonuç Raporu 

16-18 Mayıs 2022 

37 
 

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve 
örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama, değişik kültürleri tanımlayan değer 
yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama olarak 
tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM105 Mimarlık 
Kültürü, MIM209 Mimarlık Tarihi I derslerinde karşılandığı görülmüştür.  

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste karşıladığı belirtilen MIM108 Sanat Tarihi dersinin 
bu ölçüt ile örtüşmediği düşünülmektedir. Aynı şekilde matriste karşıladığı belirtilen MIM210 
Mimarlık Tarihi II dersinde de söz konusu öğrenme çıktısının öğrenciler tarafından edinildiğine 
dair yeterli kanıta ulaşılamamıştır. 

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 

 

Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik 
sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama olarak tanımlanan bu 
ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM304 Mimari Koruma ve Rölöve 
dersinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste bu ölçütün karşılandığı belirtilen MIM108 Sanat 
Tarihi, MIM209 Mimarlık Tarihi I ve MIM210 Mimarlık Tarihi II derslerinin ise bu ölçütle kısmi 
olarak örtüşebildiği düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 

 

III) Mimarlık - Çevre / Kent / Toplum  

Mimarlık eğitimi, doğal ve yapılı çevrenin kültürel miras ve ekoloji bağlamında dengeli ve 
sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınması anlayışını kazandırmayı amaçlamalıdır. Mimarlık 
eğitimi ayrıca kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı konularını yerel ve küresel değerler, planlama 
stratejileri, kültürel-ekonomik-politik ilişkiler düzeyinde anlamaya yönelik farkındalık 
kazandırmalıdır. 

 

ZT, yapmış olduğu incelemede mezunların kazanması gereken bilgi, beceri ve 
yetkinliklerden, Mimarlık-Çevre / Kent / Toplum kapsamında aşağıda verilen tüm 
maddelerin birden fazla ders tarafından karşılandığı tespit etmiştir.  

Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki 
istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak 
sürdürülebilir tasarım yapma becerisi olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler 
matrisinde de belirtilen MIM305 Fiziksel Çevre Kontrolü ve MIM306 Yapı Sistemleri 
derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste bu ölçütün karşılandığı belirtilen MIM201 Mimari 
Tasarım Stüdyosu II, MIM205 Yapı Bilgisi Malzeme, MIM 202 Mimari Tasarım Stüdyosu III ve 
MIM 212 Çevre Analizi ve Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı derslerinin ise Ziyaret Takımına 
sunulan belgeler doğrultusunda bu ölçütle yalnızca kısmen örtüştüğü düşünülmektedir. 
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MIM402 Mezuniyet Projesi ise, matriste belirtilmemiş olmasına rağmen, ZT tarafından 
mezunların kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerden sürdürülebilirlik maddesini 
karşıladığı tespit edilmiştir.  

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 

Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara 
karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama olarak 
tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM201 Mimari 
Tasarım Stüdyosu II, MIM303 Kentsel Planlama ve Tasarım, MIM401 Mimari Tasarım Stüdyosu 
VI derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste bu kapsamda belirtilmeyen MIM202 Mimari 
Tasarım Stüdyosu III ve MIM402 Mezuniyet Projesi derslerinin de bu ölçütle 
ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 

Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı 
etkileşimi tüm yönleri ile anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler 
matrisinde de belirtilen MIM201 Mimari Tasarım Stüdyosu II, MIM202 Mimari Tasarım 
Stüdyosu III ve MIM303 Kentsel Planlama ve Tasarım derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste karşıladığı belirtilen  MIM301 Mimari Tasarım 
Stüdyosu IV dersinin bu ölçütle örtüşmediği düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
 

Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal 
özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, 
yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve 
yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM212 Çevre Analizi ve Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve 
MIM303 Kentsel Planlama ve Tasarım derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste bu kapsamda belirtilmeyen MIM302 Mimari 
Tasarım Stüdyosu V dersinin de bu ölçütle ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır 
[ ] Karşılanmamıştır 
 

IV) Mimarlık – Teknoloji  

Mimarlık eğitimi, teknik tasarım süreçleri ve bina servis sistemleri hakkındaki bilgilerin tasarım 
sürecinde bir bütüne dönüştürülmesi konusunda farkındalık yaratmayı ve tasarlama becerisi 
kazandırmayı amaçlamalıdır. 
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ZT, yapmış olduğu incelemede mezunların kazanması gereken bilgi, beceri ve 
yetkinliklerden, Mimarlık – Teknoloji  kapsamında aşağıda verilen maddelerin birisi hariç 
(Taşıyıcı Sistemler) diğerlerinin birden fazla ders tarafından karşılandığı tespit etmiştir.  

 

Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı 
ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve 
yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM306 Yapı Sistemleri dersinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste bu ölçütün karşılandığı belirtilen MIM206 Yapı 
Teknolojileri dersinin bu ölçüt ile kısmen örtüştüğü, MIM205 Yapı Bilgisi Malzeme, MIM305 
Fiziksel Çevre Kontrolü, MIM302 Mimari Tasarım Stüdyosu V derslerinin ise Ziyaret Takımına 
sunulan belgeler doğrultusunda bu ölçüt ile örtüşmediği düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır 
[ ] Karşılanmamıştır 

 
Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı 
sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama olarak tanımlanan bu 
ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde belirtilen MIM207 Statik ve Mukavemet ve 
MIM208 Yapı Statiği derslerine ait ders dosyalarında gerekli belgenin sunulmaması nedeniyle 
karşılanmadığı düşünülmektedir.  

Yapılan detaylı incelemeler ışığında MIM206 Yapı Teknolojileri dersinin ise bu ölçüt ile kısmen 
örtüştüğü düşünülmektedir. 

[ ] Karşılanmıştır  
[X] Karşılanmamıştır 
 
Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında aydınlatma, akustik, 
iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun 
performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama olarak tanımlanan bu 
ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM205 Yapı Bilgisi Malzeme, 
MIM305 Fiziksel Çevre Kontrolü, MIM306 Yapı Sistemleri derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında MIM206 Yapı Teknolojileri dersinin ise bu ölçüt ile yalnızca 
kısmen örtüştüğü düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır 
[ ] Karşılanmamıştır 

 

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini 
uygulama yöntemlerini ve önemini anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve 
yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM205 Yapı Bilgisi Malzeme, MIM305 Fiziksel Çevre 
Kontrolü ve MIM306 Yapı Sistemleri derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında MIM206 Yapı Teknolojileri dersinin ise bu ölçüt ile yalnızca 
kısmen örtüştüğü düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır 
[ ] Karşılanmamıştır 
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Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma 
vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, 
beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM305 Fiziksel Çevre Kontrolü ve MIM306 Yapı 
Sistemleri  derslerinde karşılandığı görülmüştür.  

Yapılan detaylı incelemeler ışığında MIM205 Yapı Bilgisi Malzeme ve MIM206 Yapı 
Teknolojileri derslerinin ise bu ölçüt ile yalnızca kısmen örtüştüğü düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır 
[ ] Karşılanmamıştır 

 

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişmeler bağlamında 
üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve 
standartları anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de 
belirtilen MIM205 Yapı Bilgisi Malzeme ve MIM305 Fiziksel Çevre Kontrolü derslerinde 
karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında MIM206 Yapı Teknolojileri dersinin ise bu ölçüt ile yalnızca 
kısmen örtüştüğü düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, 
bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi olarak tanımlanan bu 
ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM205 Yapı Bilgisi Malzeme, 
MIM302 Mimari Tasarım Stüdyosu V, MIM401 Mimari Tasarım Stüdyosu VI ve MIM402 
Mezuniyet Projesi derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 

 
 

V) Mimarlık - Meslek Ortamı 

Mimarlık eğitimi, disiplinler arası çalışmalarda bilgi üretimine yönelik taktik ve tasarlama 
stratejileri geliştirebilen; yaratıcı düşünme becerisine sahip, girişimci, risk alabilen; işveren, 
toplum, kamu yararı, yasal sınırlamalar konusunda etik sorumluluk ve eleştirel bir tavır 
geliştirebilen; işbirliği ve liderlik yetilerine sahip meslek insanı yetiştirmeyi amaçlamalıdır. 

 

ZT, yapmış olduğu incelemede mezunların kazanması gereken bilgi, beceri ve 
yetkinliklerden, Mimarlık – Meslek Ortamı kapsamında aşağıda verilen Liderlik, Takım 
Çalışması ve İşbirliği ve Proje Yönetimi maddelerinin karşılanmadığı diğerlerinin bir veya 
birden fazla ders tarafından karşılandığı tespit etmiştir.  

 

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek 
işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım 
gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım 
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ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, 
beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM202 Mimari Tasarım Stüdyosu III ve MIM401 
Mimari Tasarım Stüdyosu VI derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında matriste bu kapsamda belirtilmeyen MIM302 Mimari 
Tasarım Stüdyosu V dersinin de bu ölçütle ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 

 

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate 
alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi olarak 
tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM302 Mimari 
Tasarım Stüdyosu V ve MIM402 Mezuniyet Projesi derslerinde karşılandığı görülmüştür.  

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 

 
Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri 
anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen 
MIM403 Yapım Yönetimi ve Ekonomisi ve MIM404 Proje Yönetimi derslerinde karşılandığı 
görülmüştür.   

[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 

 

Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve 
kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama olarak tanımlanan 
bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM403 Yapım Yönetimi ve 
Ekonomisi ve MIM404 Proje Yönetimi derslerinde karşılandığı görülmüştür.  

 
[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 

 
Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek 
amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi olarak 
tanımlanan bu ölçütün, yapılan tüm detaylı incelemeler sonucunda ve Ziyaret Takımına 
sunulan belgeler doğrultusunda, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde belirtilen MIM404 
Proje Yönetimi dersi ile karşılanmadığı düşünülmektedir.  

[ ] Karşılanmıştır  
[X] Karşılanmamıştır 
 

Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin 
oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama olarak 
tanımlanan bu ölçütün yapılan tüm detaylı incelemeler sonucunda ve Ziyaret Takımına 
sunulan belgeler doğrultusunda, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde belirtilen MIM403 
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi dersi ile örtüşmediği, MIM404 Proje Yönetimi dersi ile ise kısmen 
karşılandığı  düşünülmektedir. 
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[ ] Karşılanmıştır  
[X] Karşılanmamıştır 
 

Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, 
uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, 
bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM403 Yapım Yönetimi ve Ekonomisi 
dersinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde belirtilen MIM404 
Proje Yönetimi dersinin ise bu ölçüt ile yalnızca kısmen örtüştüğü düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır   
[ ] Karşılanmamıştır 
 

Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve 
uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama olarak tanımlanan bu 
ölçütün yapılan tüm detaylı incelemeler sonucunda ve Ziyaret Takımına sunulan belgeler 
doğrultusunda,  bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde belirtilen MIM302 Mimari Tasarım 
Stüdyosu V, MIM405 Meslek Hukuku ve MIM404 Proje Yönetimi dersleri tarafından 
karşılanmadığı düşünülmektedir. 

[ ] Karşılanmıştır  
[X] Karşılanmamıştır 
 
Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı 
sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, 
bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM302 Mimari Tasarım Stüdyosu V, 
MIM405 Meslek Hukuku ve MIM404 Proje Yönetimi derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

Yapılan detaylı incelemeler ışığında bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde belirtilen MIM403 
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi dersinin bu ölçüt ile örtüşmediği düşünülmektedir. 

[X] Karşılanmıştır   
[ ] Karşılanmamıştır 

 
Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı 
hak ve sorumluluklarını anlama olarak tanımlanan bu ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler 
matrisinde de belirtilen MIM405 Meslek Hukuku dersinde karşılandığı görülmüştür. 

[X] Karşılanmıştır   
[ ] Karşılanmamıştır 
 

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin 
mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama olarak tanımlanan bu 
ölçütün, bilgi, beceri ve yetkinlikler matrisinde de belirtilen MIM405 Meslek Hukuku ve 
MIM402 Mezuniyet Projesi derslerinde karşılandığı görülmüştür. 

[X] Karşılanmıştır   
[ ] Karşılanmamıştır 
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EKLER 

EK 1. TAM VE YARIZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ (her biri 2 sayfayı 
aşmayan)  

Ek 1 olarak sunulan 109 sayfalık döküman incelenmiştir. Alfabetik sıra ile programda yer alan 
öğretim elemanlarının 2 -3 sayfa özgeçmişleri sunulmuştur. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

EK 2. MİMARLIK EĞİTİMİ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ / bilgi, beceri ve yetkinlikler  

ZT, yapmış olduğu incelemede Mimarlık Eğitimi Yeterlilik Çerçevesine ait bilgilerin mevcut 
olduğunu tespit etmiştir. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

EK 3. DERSLER  

Özdeğerlendirme Raporu EK 3’te her dersin tanımı, öğrenme çıktıları, haftalık ve dönem içi 
verildiği toplam saat, ders dışı öngörülen toplam çalışma süresi, önşartı olan ve önşart olduğu 
dersler ile  dersi son iki yıl süresince veren öğretim elemanlarına ilişkin bilgiler 28 sayfa olarak 
sunulmuştur. Ayrıca, program tarafından hazırlanan sanal odada tüm bu bilgiler detaylı olarak 
verilmiştir. 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

EK 4. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER Öğrenciler (son 2 yıl bilgileri):  

ZT, aşağıdaki bilgilerin mevcudiyetini gerek özdeğerlendirme raporunda, gerekse de ek 
raporda tespit etmiştir. 

•  Üniversite giriş sınavı sonucu Programa en düşük puanla giren öğrencinin genel puan 
sıralamasındaki yeri  

•  Öğrencilerin Programa giriş tercih sıralamaları  

•  Birinci yıla kayıt yaptıran öğrenci sayıları  

•  Toplam öğrenci 1. Dönem başarı durumları (y. şeref; şeref; başarılı; başarısız; ilişik 
kesilme)  

•  Toplam öğrenci 2. Dönem başarı durumları (y. şeref; şeref; başarılı; başarısız; ilişik 
kesilme)  

•  Erasmus ve Farabi programları ile gelen/giden öğrenci sayıları  

• Eğitimin normal süresi içinde mezun olan öğrencilerin oranı  

•  Mezuniyet süresi ortalaması  

•  Toplam öğrenci sayısı içinde yabancı uyruklu ve kız/erkek oranları  
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[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

Öğretim elemanları (son 2 yıl bilgileri):  
•  Görev unvanlarına göre akademik kadro sayı ve oranları  

•  Yarı zamanlı öğretim elemanları sayı ve oranları  

•  Öğretim elemanı yükseltme ve atamalarının sayısı  

•  Ayrılan öğretim elemanlarının sayısı  

•  Öğretim elemanlarının haftalık iş yükleri  

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 

 
 
Araştırma ve yayınlar (son 2 yıl bilgileri):  

•  Yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama projelerinin sayısı ve 
bütçeleri  

•  Yurt içi ve yurt dışı makale ve bildirilerin sayıları ve öğretim elemanı sayısına göre 
ortamaları Finansman (son 2 yıl bilgileri):  

•  Program bütçe payı ve diğer program bütçe payları ile karşılaştırılması  

•  Programın öğretim elemanı ve öğrenci bütçeleri 

[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

 

EK 5. ÖNCEKİ ZİYARETİN ZİYARET TAKIMI RAPORU (Programın önceki akreditasyonu varsa)  

[ ] Var 
[X] Yok 
Ziyaret Takımı Değerlendirmesi: İlk başvuru 

 

EK 6. ÖNCEKİ ZİYARET SONRASI YILLIK RAPORLAR ve MiAK DEĞERLENDİRMELERİ 

[ ] Var 
[X] Yok 
Ziyaret Takımı Değerlendirmesi: İlk başvuru 

 

EK 7. KURUMUN YILLIK KATALOĞU 

[X] Var 
[ ] Yok 
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III. Değerlendirme Sonucu 

a. Programın MiAK Akreditasyon Koşulları’yla ilgili önemli görülen nitelikleri 

Program, gerek Kurum, gerek Fakülte gerekse de Mimarlık Bölüm misyon ve vizyonu ile 
uyumlu bir eğitim olanağı sunmaktadır.  

Özyeğin Üniversite yerleşkesi, farklı fakülteleri, idari yapıları, konaklama tesislerini, sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetleri bir araya getiren ve üniversite yaşantısının 7/24 güvenli bir 
ortamda sürdürülmesini amaçlayan örnek bir yaşam merkezi konumundadır. Güçlü 
Kütüphanesi sistemi de, öğrencilerin 7/24 çalışmasına olanak sağlamaktadır. Özyeğin 
Üniversitesi yerleşkesinin, erişilebilirlik anlamında da oldukça başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

Programın güçlü yönlerinden biri de genç, güçlü ve deneyimli bir akademik kadroya sahip 
olmasıdır. Akademik kadronun akademik çalışmalarını, akademideki ve profesyonel ortamdaki 
yükseltmelerini,  ilerlemelerini ve deneyimlerini farklı kurumlarda gerçekleştirmiş olmaları, 
zengin bir akademik ortamın oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu durumun kurumun başarılı 
geleceği için önemli olacağı kanaati oluşmuştur.  

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası, tüm birimleri, açık stüdyolar, atölyeler, laboratuvarlar, 
seminerler, sergi alanları, Fakülte ve Bölümlere ait yönetim  ve akademik personele ait ofisleri 
bir arada toplanmıştır. Mekanlar, üst yapı ve donanımlar ile her türlü altyapı özelliklerinin 
mimarlık eğitimi için oldukça elverişli olup öğrencilerin 7/24 çalışmasına imkan verecek 
niteliktedir.  

Öğrencilerin, kurum ve fakültedeki yöneticilerle ve tüm öğretim elemanlarıyla kolaylıkla 
iletişim kurabildikleri gözlemlenmiştir. Bu özellik, programın öne çıkan önemli özelliklerinden 
biri olmuştur. 

Girişimcilik, programı diğer programlardan ayıran bir husus olarak öne çıkmaktadır. Sektörel 
derslerin öğrencilerde girişimciliği desteklediği görülmüştür. Öğrenciler, programın 
kendilerine katmış olduğu en önemli farklılığın girişimcilik özelliği olduğu ve bunun kurum 
tarafından desteklenen zorunlu ve seçmeli sektörel dersler tarafından geliştirildiğini ifade 
etmiştir. Bu yolla, farklı sektörlerle buluşma imkanı yaratıldığı ve öğrencilerin gelecek 
planlamaları açısından farklı perspektifler kazandığı gözlemlenmiştir. 

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılıklarının olması ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarına gönüllü hizmet vermeleri programın güçlü yanlarından diğer birini 
oluşturmaktadır. 

b. Programın MiAK Akreditasyon Koşulları konusundaki sorunları   

ZT, yapmış olduğu çalışmalar ve sunulan belgeler ışığında Mezunların kazanması gereken bilgi, 
beceri ve yetkinlik matrisinde 4 maddenin karşılanmadığı tespit etmiştir. Bunlar; 

● Taşıyıcı Sistemler 
● Takım Çalışması ve İşbirliği 
● Proje Yönetimi 
● Liderlik 
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c. Ziyaret Takımı’nın Programın gelecekteki performansı konusundaki endişeleri  

ZT, Mimarlık Türkçe Lisans programına kabul edilen öğrenci sayısı ve taban puanındaki düşüş 
eğilimini, programın geleceği açısından bir endişe olarak gözlemlemiştir. Türkçe programının 
önemi vurgulansa da, İngilizce program bazı hususlarda öne çıkmaktadır. Zengin seçmeli ders 
seçenekleri, ÇAP,  Yandal ve yurtdışı değişim programlarından ancak İngilizce yeterliliğe sahip 
öğrencilerin faydalanabileceği tespit edilmiştir.  

ZT, sunulan ders dosyalarında eksiklikler olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, farklı öğretim üyeleri 
tarafından yürütülen aynı dersin farklı gruplarında içerik, yöntem ve değerlendirme 
farklılıklarını gözlemlemiştir.  

ZT, öğrencilerle yöneticiler arasında güçlü iletişimin varlığını tespit etmesine rağmen, öğrenci 
temsilcilerinin, Bölüm ve Fakülte kurullarında temsiliyete sahip olmadığını gözlemlemiştir. 

ZT, özdeğerlendirme raporunda belirtilen ve eklerde sunulan, mimarlık alanında öğretim 
üyelerinin akademik atama ve yükseltme kriterlerinin uygulamaya konulmamış olması, 
başvurularda ve değerlendirmelerde mağduriyetlere yol açması nedeniyle, özellikle genç 
akademik kadroda olumsuz motivasyona sebep olması konusunda endişe taşımaktadır. 

ZT, mevcut öğretim üyeleri ve araştırma görevlisi kadrosunun Mimarlık İngilizce ve Türkçe 
programlara aynı anda hizmet vermesine bağlı kadro sayısının yetersiz kaldığı/kalacağı 
endişesini taşımaktadır.   

d. Ziyaret Takımı’nın gelecek akreditasyon ziyaretleri için önerileri  

ZT, Mimarlık Türkçe Lisans programın ana dilde mesleki eğitimin önemini dikkate alarak, 
İngilizce program ile aralarındaki Türkçe programın aleyhine gelişmekte olan dengenin 
yeniden sağlanması önermektedir. Bu strateji için kısa, orta ve uzun vadeli planların 
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Türkçe programın seçmeli ders seçeneklerinin artırılması, 
yurt içi ve yurt dışı değişim programlarının Türkçe program özelinde de geliştirilmesi bu 
stratejiler arasında yer alabilir. 

ZT, derslerin planlanması, gruplar arasındaki etkin iletişimin sağlanması ve sonrasında da 
belgelenmesi hususunda koordinasyonun sağlanmasını önermektedir. 

ZT, öğrenci temsilcilerinin Bölüm ve Fakülte kurullarında temsiliyetinin kurumsallaşmasına 
yönelik adımlar atılmasına destek vermektedir. 

ZT, mimarlık alanında öğretim üyelerinin akademik atama ve yükseltme kriterlerinin ivedilikle 
bölüm, fakülte, yetkili kurullar ve üst yönetim koordinasyonunda revize edilerek uygulamaya 
konulmasını teşvik etmektedir. Bu uygulama hem öğretim kadrosuna yönelik motivasyonu 
artıracak hem de programın büyüme ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

e. Akreditasyon kararı (Ziyaret Takımı’nın akreditasyon kararına yönelik gerekçeli 
değerlendirme yapması beklenir.) 

( ) Altı Yıllık Akreditasyon  

(X) Koşullu Altı Yıllık Akreditasyon 

( ) Üç Yıllık Akreditasyon 

( ) İki Yıllık Gözetimli Akreditasyon 
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EKLER 
Ek 1. Öğrenme Çıktıları Matrisi, Ziyaret Takımı Tespitleri 
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Ek 2. Ziyaret Takımı 
 
Prof. Dr. Özgür DİNÇYÜREK (Takım Başkanı) 
Y. Mimar / Öğretim Üyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Sokak, Gazimağusa, 99628, KKTC 
Tel: +90 533 8402130 e-mail: ozgur.dincyurek@emu.edu.tr 
 
Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL (Takım Üyesi) 
Y. Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Fındıklı Kabataş 
Beyoğlu İstanbul 
Tel: +90 532 7987621 e-mail: sema.ergonul@msgsu.edu.tr 
 
Doç. Dr. Pınar ARABACIOĞLU (Takım Üyesi) 
Y. Mimar / Öğretim Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 34349 Beşiktaş İstanbul 
Tel: +90 532 6507819 e-mail: fpayan@yildiz.edu.tr 
 
Dilşad AKTAŞ CANATAY (MiAK Gözlemcisi) 
Mimar 
Meşrutiyet Mah. Ebekızı Sok. Günaydın Apt. No:9 D:13 K:6 Osmanbey Şişli 34363 İstanbul 
Tel: +90 532 7955967  e-mail: dilsadada@gmail.com 
 
Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU (Kurum Gözlemcisi) 
Y. Mimar / Öğretim Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 34349 Beşiktaş İstanbul 
Tel: +90 532 4141510 e-mail: cpolatoglu@gmail.com 
 
Seden APAYDIN (MiAK Gözlemcisi - Öğrenci) 
Mimarlık Öğrencisi, Başkent Üniversitesi 
- 
Tel:  e-mail: sedenapaydin@gmail.com 
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Ek 3. İmzalar 
 

Prof. Dr. Özgür DİNÇYÜREK (Takım Başkanı) 

 
27.06.2022 

 

Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL (Takım Üyesi) 

 
27.06.2022 

 

Doç.Dr. Pınar ARABACIOĞLU (Takım Üyesi) 

 
27.06.2022 

 

Dilşad Aktaş CANATAY (MiAK Gözlemcisi) 

 
27.06.2022 

 

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU (Kurum Gözlemcisi) 

 
27.06.2022 

Seden  APAYDIN  (MiAK Gözlemcisi - Öğrenci) 

 
27.06.2022 

 

 

 
 


