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I. Ziyaret Özeti 
 
Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Mimarlık 
(İngilizce) Lisans Programı’nın akreditasyonu için, “MiAK Akreditasyon Koşulları (2014)” 
belgesi uyarınca görevlendirilen Ziyaret Takımı ve Gözlemciler, Pandemi sürecinin getirdiği 
olağanüstü koşullar nedeniyle (MiAK-MAK Yönetim Kurulu’ nun 20.10.2021 tarihli 8. Dönem 
8. Toplantısında alınan karar) Sanal Ziyareti 9-11 Mayıs 2022 tarihlerinde ZOOM EVENTS 
platformunda oluşturulan sanal odalarda gerçekleştirmiş, Üniversite, Fakülte ve Bölüm 
düzeyinde incelemelerde bulunmuştur. 
Ziyaret Takımı, programın MiAK Akreditasyon Koşulları (2014) ve MiAK-MAK Uzaktan Program 
Değerlendirme Kılavuzu (2021) belgelerinin ortaya koyduğu şartlara uyumunu ve programın 
özgün yapısının MiAK Özdeğerlendirme Raporu’nda belgelendirilmesi konularını incelemiş, 
gözlem ve görüşmeler yaparak bu raporu hazırlamıştır. 
Sanal Ziyaret süresince Özyeğin Üniversitesi yöneticileri ve çalışanları, bölümün tüm öğretim 
üyeleri, öğrencileri ve mezunları ziyaret takımının çalışmaları için özveri ile zaman ayırmış, 
istenilen ek bilgi ve belgeleri temin etmiştir. 
ÖzÜ Mimarlık Bölümü tarafından yapılan tüm hazırlıklar, üretilen bilgi ve belgeler MİAK 
Akreditasyon Koşulları (2014) ve MiAK-MAK Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu (2021) 
belgelerine uygun olarak yapılmıştır. Ziyaret Takımı, Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’ne samimi ev sahipliği, kolaylaştırıcı çaba ve gayretleri 
yanında kalite geliştirme çalışmalarına verdiği önem nedeniyle teşekkür eder. 
Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Mimarlık 
(İngilizce) Lisans Programı için MiAK akreditasyon süreçleri Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Murat Şahin tarafından başlatılmış, ziyaret tarihi belirlenmesi aşamasına kadar kendisi 
tarafından sürdürülmüştür. Ziyaret takvimi oluşturulması aşamasında yönetimde değişiklik 
olmuş ve Mimarlık Bölümü Başkanı olarak göreve gelen Prof. Dr. Alper Ünlü süreci devam 
ettirmiştir. 
Ziyaret Takımında yer alan MiAK öğrenci gözlemcisi Doğukan Alkan ön rapor hazırlama 
sırasında e-posta üzerinden iletişime geçmiş fakat akreditasyon ile ilgili hiçbir sürece 
katılmamıştır.       
ÖzÜ Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı Ziyaret Takımı oryantasyon toplantısını Sanal Ziyaret 
Programından önce 8 Mayıs 2022 Pazar günü yapmıştır. 
9 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise sanal ziyaret, sabah saat 8:50’ de Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Alper Ünlü ve Bölüm Başkan Yardımcıları Dr. Nevşet Gül Çanakçıoğlu ve Dr. Neşe Ganiç Sağlam 
ile sanal toplantı yaparak başlamıştır. Bölüm Başkanı ile yapılan toplantıda Dr. Çanakçıoğlu 
tarafından ziyaret akışı, belgeler, sanal odalar ve zoom toplantıları ile ilgili bilgi aktarılmıştır. 
Prof. Dr. Ünlü ile yapılan toplantıda özdeğerlendirme raporu ve sunulan belgelerde 
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KgJn0VRwN3f4L6IPXIbqA7to9OkQ3lYX) dikkati 
çeken konular konuşulmuştur. Bölüm Başkanından sunulan belgelerde eksikliği görünen  
bölümlerle ilgili ek bilgiler istenmiştir.   
Ziyaret takımı kendi arasında yaptığı toplantı sonrasında öğretim üyeleri ve öğretim elemanları 
ile organize edilen toplantıya katılmıştır. Toplantıda Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Bölüm 
Başkanı da yer almıştır. Öğretim üyeleri ve elemanlarının akreditasyon konusuna verdikleri 
önem ve bu süreçlere katkıları yanında kuruma bağlılıkları ve bölümün hiyerarşik yapısı bu 
toplantıda gözlemlenmiştir.    
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İlk gün saat 13:00’de öğrencilerle yapılan toplantıda kampüse ilişkin ulaşım, barınma, sosyal 
yaşam gibi konular yanında, derslerin içeriği ve verilme yöntemleri gibi akademik konular 
üzerine yorumlar yapılmış, geri bildirimler alınmıştır. Bu toplantıda öğrencilerin edindikleri 
iletişim becerisi, öz güven, girişimcilik gibi kazanımlar gözlemlenmiş ve bu özelliklerin 
programın vizyonuyla örtüştüğü değerlendirilmiştir.  
Kütüphane ve Bilgi Merkezi Direktörü Özlem Efe ve Kütüphane Müdürü Banu Tunalı ile saat 
14:10’ da toplanılmıştır. Kütüphane bütçesi, fakülteler arası kaynak dağılımı, kısmi zamanlı 
öğrenci çalışanları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.  Pandemi sürecinde de 
kütüphanenin etkin bir şekilde kullanıldığı ve öğrencilere kitap kargolayarak işlevini 
sürdürdüğü belirtilmiştir.  
Ziyaret Takımının talebi doğrultusunda Dr. Sağlam saat 15:00-16:30 arası  ARCH 302 ve ARCH 
401 stüdyolarını akıllı telefon aracılığı ile gezdirerek, eğitim mekanlarının ve ortamının 
gözlemlenmesini sağlamıştır.  
İlk gün çalışmaları, Ziyaret Takımının kendi arasında yaptığı gün sonu değerlendirme toplantısı 
ile tamamlanmıştır.   
ÖzÜ’deki ziyaret takviminin ikinci günü olan 10 Mayıs 2022, saat 08:30’da Personel ile 
görüşmeler yapılmıştır. Fakülte idari yöneticisi Meltem Mercan Er, idari uzman Banu Çavdar, 
Akreditasyon sorumlusu Yasemin Kilit, Öğrenci Dekanlığından Fethi Sercan Aydın toplantıda 
bulunmuştur. Toplantıda kurum çözüm merkezi, informel mekanlar, personel görevlendirme, 
çalışma süreleri ve özlük hakları, ders programları, atamalar ve alımlar, öğrenci hizmetleri, 
öğrenciye verilen değişik düzeylerdeki danışmanlıklar, güvenlik gibi konular hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır.  
Ziyaret takımı saat 9:00-10:00 aralığında ARCH 104 ve ARCH 106 derslerine sanal olarak 
katılmıştır.  
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ünlü ile saat 10:00’ da yapılan toplantıda fakülte kadrosu, 
atama ve yükseltmeler, diğer fakültelerle olan işbirlikleri, üniversite içinde fakültenin önemi, 
dış paydaşlarla işbirlikleri, bütçe, öğrenci değerlendirmeleri, burslar, pandeminin etkileri, 
kurumun pandemi sürecinde sunmuş olduğu olanaklar ve yüksek lisans programları 
görüşülmüştür.   
Ziyaret takımı kendi arasında yaptığı toplantı sonrasında saat 14:00-15:00 arası Rektör Prof. 
Dr. Esra Gençtürk ile görüşmüştür. Kurumun vizyonu, misyonu, stratejik planı, Mimarlık 
Fakültesinin üniversite genelindeki önemi, ulusal ve uluslararası akreditasyonlara verilen 
önem, öğrenci odaklı eğitim, Mimarlık Fakültesi özelinde yükseltme ve atama gibi konular 
konuşulmuştur. Üniversitenin hedeflediği evrensel ve uluslararası eğitim düzeyini sağlamak 
amacıyla İngilizce programların önemi vurgulanmıştır.  
Ziyaret takımının kendi içinde yaptığı değerlendirme toplantısından sonra saat 16:00-17:50 
arasında mezunlar ve uygulamacı mimarlarla buluşulmuştur. Toplantıya 13 mezun ve 
deneyimli mimarlardan Yavuz Selim Sepin (bölüm danışma kurulu üyesi) ile Kenan Geyran 
iştirak etmiştir. Sayın Sepin ve Geyran’ın kuruma ve bölüme farklı düzeylerde katkıları olduğu 
izlenmiştir. Mezunların kariyerlerinin henüz başında, dinamik gençler olduğu, kazandıkları 
girişimcilik nosyonuyla birçok farklı iş kolunda başarı gösterdiği gözlemlenmiştir. Mezunların 
bir kısmının da uluslararası seçkin kurumlarda eğitimlerini sürdürdükleri bilgisi paylaşılmıştır.  
11 Mayıs 2022 Çarşamba sabah Ziyaret Takımı iç toplantısını yaptıktan sonra saat 12:00-13:00 
arasında Kurum Yöneticisi, Fakülte Dekanı, Bölüm Başkanı, Öğretim Elemanları ile Veda 
toplantısını yaparak Sanal Ziyareti sonlandırmıştır.        
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a. Olumlu Özellikler ve Gözlemler 
 
Programın güçlü yönleri: Kampüsün geniş olanakları, sosyal ortamı, öğrencilerin kampüsten 
memnun olmaları programın güçlü yönlerindendir. Mimarlık bölümünün mekânsal olanakları, 
stüdyo alanlarının teknik donanımı ve birbiri ile iletişimi yüksektir. Stüdyoların hepsi doğal ışık 
almaktadır, havadar ve büyük olmaları, doğal  ve yapay havalandırma imkanlarının olması 
yanında oluşabilecek tehlikelere karşı yangın önleyici sprinkler vb. gibi imkanların olması 
olumludur. Bölüm araştırma ve uygulama laboratuvarları yeterli donanımda ve çeşitliliktedir.  
Yönetici ve akademik personelin tüm kademelerde yetkin, bilinçli, iyi yetişmiş, iletişimi güçlü 
ve kuruma karşı aidiyet bağı geliştirmiş olması güçlü yanları olarak tanımlanmıştır.   
Çeşitli alanlarda uzmanlıklar kazanmış olan öğretim üyesi kadrosu oldukça niteliklidir. Yarı 
zamanlı hocaların verdiği dersler ve stüdyolar süreklilik göstermektedir. Programın sunduğu 
seçmeli ders havuzu ve yüksek lisans programlarında da aynı çeşitlilik ve zenginlik 
gözlemlenmiştir. Bölümün 2 tane yabancı hocası ve bu hocaların kurduğu uluslararası 
işbirliklerinin program içinde görünürlükleri vardır.  
Öğretim üyelerinin ders yükleri iyi dengelenmiştir. Araştırma teşvik maddi desteği (kişisel 
araştırma fonu vb) sağlanmaktadır.  
Üniversite Times Higher Education sosyal etki sıralamasına öncelik vermektedir. Uygulamalı 
araştırma yapma yerine topluma hizmet amacı öncelikli durumdadır. Kampüs ’deki LEED 
sertifikalı binalar bu yaklaşımın bir parçası olarak sunulmuştur.  
Kampüsün güvenliği iyi çalışmaktadır. Öğrenciler isterlerse 7/24 stüdyoları 
kullanabilmektedirler. 24 saat açık bir kantin de bulunmaktadır.  
Program içinde öğrenciler ile iletişimin güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Fakültenin yayınladığı 
aylık bülten ile yarışmalar, staj, mekan önerileri ve iş imkânları duyurularının öğrencilerle 
paylaşıldığı aktarılmıştır.  
Mimarlık Programı, Özyeğin Üniversitesi genel eğitim paradigması içinde güçlü bir şekilde 
tanımlanmış ve kurum için değerli ve anlamlı, temsil gücü yüksek  bölümlerden biri olduğu 
Rektör ile yapılan görüşmelerde ve ziyaretin genelinde algılanmıştır.  
Eğitim dilinin bütünüyle İngilizce olması İngilizce Mimarlık programının güçlü yönlerinden 
birisidir.  Öğrencilere ve mezunlarına uluslararası platformda bir yer ve gelecek sağlaması 
mezunlarla yapılan görüşmelerde de olumlu bir özellik ve  kazanım olarak vurgulanmıştır.    
Mimarlık programının eğitim içerikleri ve eğitim çıktıları ile üniversitenin vizyon ve misyon 
tanımları arasında uyum gözlenmektedir.  
Mezunların izlenmesi ve takibinin yapılması için elektronik ortamda otomatik güncelleme 
yapabilen bir veri tabanı oluşturma çalışması olduğu bilgisi aktarılmıştır.  
Üniversite genelinde atama ve yükseltmeler konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Mevcut 
durumda WOS yayın sayısının ön planda olduğu ve bir mimarlık fakültesi için önemli olan 
yarışma projeleri vb. gibi üretimlere atama ve yükseltmelerde yer verilmediği gözlemlenmiştir. 
Fakülte içinde oluşturulan bir kurul ile bu durum çözülmeye çalışılmaktadır. Mimarlık için daha 
uygun olan SCOPUS’un da hedef alınması için çalışmalar sürdürülmektedir. Üniversite 
yönetiminin bu konudaki yapıcı yaklaşımı olumludur.  
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Programın zayıf yönleri: Dersler ve bazı ders grupları arasındaki koordinasyonun güçlü 
kurulmadığı gözlemlenmiştir. Mimarlık meslek ve servis derslerinin stüdyo derslerine olan 
katkısının bazı öğrenim çıktılarında  görünürlüğü sınırlıdır. Stüdyo öğrenim çıktılarında 1. Sınıf 
stüdyoları haricinde şube ve gruplar arasında nitelik açısından farklılıklar gözlemlenmiştir. 
Dersler ve tasarım stüdyosu gruplarında takip edilen ortak bir not skalası dağılımına 
erişilememiştir. Her dersde ve stüdyoda grupların uyguladığı not sistemi birbirinden farklılık 
göstermektedir. 
Ayrıca Öğrenci görüşmelerinde kampüse ulaşımın çok kolay olmadığı vurgulanmıştır. 
 
b. Karşılanmayan Koşullar (sayısı ve başlıkları listelenir) 

 
Mezunun Kazanması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler tamamen veya kısmen 
karşılanmaktadır. Karşılanmayan koşul yoktur. Kısmen karşılanan 4 koşul; 
- Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak 
değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.  
- Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini 
dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi. 
- Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla 
tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma 
becerisi. 
- Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin 
oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama. 
 
II. MiAK Akreditasyon Koşulları’na (2021) Uygunluk 
 
1. PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİ 
1.1. Programın Bağlı Olduğu Kurum  
 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi içinde 2013 yılı Haziran ayında açılmış, ilk öğrencilerini 2013-2014 akademik yılında 
almıştır.  
 
1.1.1. Kurumun Genel Özellikleri ve Tarihçesi   
 
Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2005 yılında 
başlanmış ve yapılan çalıştaylar sonucu 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.  
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 
akademik (tam zamanlı: 477, ders saati ücretli: 142) ve 354 tam zamanlı idari personel 
çalışmaktadır.  
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Kurumun Misyonu ve Vizyonu   
Kurum vizyon ve misyonu özdeğerlendirme raporunda açıkça yer almaktadır ancak 
özdeğerlendirme raporunda uygulanmaya konulduğu, yenilendiği ve onaylandığı tarihler 
belirtilmemiştir. Bunun üzerinde ZT ön değerlendirme raporunda eksik olan bu bilgiler talep 
edilmiş, kurum vizyon ve misyonunun stratejik plan dahilinde yenilendiği tarih belirtilmiştir (9 
Kasım 2018). Söz konusu stratejik plan bölüm 1.4’te detaylı olarak açıklanmaktadır. 
Kurum vizyonunda Doğu Avrupa ve Türkiye’nin ilk 10, dünyanın ilk 200 üniversitesi arasına 
girmek vurgusunun yer aldığı görülmüş ancak özdeğerlendirme raporunda Özyeğin 
Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri ve Türkiye üniversiteleri arasındaki sıralaması ve 
kuruluşundan itibaren gösterdiği gelişme ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır. Ziyaret sırasında 
Rektör ile yapılan toplantıda özdeğerlendirme raporunda yazılan vizyonun yenilendiği ve 
niceliksel hedeflerin kaldırıldığı bilgisi Ziyaret takımına iletilmiştir. Kurum vizyonunda  
uygulamalı araştırma gündemi, topluma ekonomik fayda öne çıkmaktadır. 
 

1.2. Programın Genel Özellikleri 
1.2.1. Programın Tarihçesi  
 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı, Haziran 2013’te Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ilk bölümü 
olan Mimarlık Bölümü içinde kurulmuş ve aynı sene 4 öğretim üyesi ve 3 lisans öğrencisi, ve 
15 hazırlık öğrencisi ile eğitime başlamıştır.  
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020-21 Akademik yılı itibariyle 49 öğretim üyesi ve öğretim 
görevlisi, 18 araştırma görevlisi, ve 1.352 lisans öğrencisi, 122 lisansüstü öğrencisi ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin 898 lisans ve 22 lisansüstü 
mezunu bulunmaktadır. 26 tam zamanlı öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi Mimarlık 
Bölümünde yer almaktadır.  
Fakülte ile ilgili verilen tarihçe  yeterlidir. Fakültenin 8 yıl gibi bir zaman içerisinde öğretim 
üyesi sayısını hızla artan öğrenci sayısına paralel olarak 4’ten 49’a çıkardığı, ve 18 araştırma 
görevlisi ile faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmıştır. İngilizce ve Türkçe programın kadrosunun 
farklı olup olmadığı konusu özdeğerlendirme raporundan tam okunamamakla birlikte, ek 
istenenler ve yapılan görüşmelerde bu konu netliğe kavuşmuştur.  
 
Programın Misyonu ve Vizyonu   
Mimarlık (İngilizce) ve Mimarlık (Türkçe) Lisans Programları Mimarlık Bölümü vizyon ve 
misyonunu kabul etmiş ve uygulamaktadırlar. 
Vizyon  
Mimarlık Bölümünün 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.”  
Misyon  
Mimarlık Bölümünün misyonu: “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.”  
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Programın vizyonunda eğitim kurumları arasında üst sıralarda yer almak ve yenilikçilik vurgusu 
hakimdir. Misyonda ise yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, yerel ve bölgesel değerlerin 
sürdürülebilirliği, sektörle iletişim, bütünleşik tasarım ve üretim konuları öne çıkmaktadır. 
Hazırlanan matriste bölüm müfredatında sürdürülebilirlik ve girişimcilik, sektörle iletişim  
konularını odağına alan dersler bulunduğu görülmüştür.   
 

1.3. Program-Kurum İlişkisi 
 
a. Programın içinde yer aldığı akademik birimin kurum örgütlenme şeması içerisindeki 
konumunu ve yönetsel ilişkileri açısından değerlendirildiğinde;    
Yapılan toplantılar ve incelemeler sonucunda, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (MTF) 
örgütlenme şeması açısından Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı ve Rektörlük ile 
ilişkili  olduğu, akademik kararlar ve ders programları, etkinlik düzenleme ve istihdam kararları, 
mesleki ve mekânsal donanım gereksinimleri (örneğin altyapı ihtiyaçları) gibi kararlarda, 
kurum tarafından esneklikler verilerek, planlama fakülteler yönetiminde bölümlere verildiği 
bilgisine erişilmiştir.  
   
b. Programın yönetiminde yer alan görevliler ve sorumluluklarını içeren yönetsel yapıya ilişkin 
şema, yönetimde yer alan görevlilerin programın kısa ve uzun dönemde kalite düzeyini 
geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalar, yeterlilikleri ve nedenleri bağlamında 
değerlendirildiğinde; 
Yönetimde yer alan görevlilerin (rektörlük/dekanlık/bölüm) kalite düzeyini geliştirmek için 
yaptıkları çalışmalar ve nedenlerine bu bölümde değinilmediği görülmüştür. Ancak yapılan 
görüşmelerde ve incelemelerde dolaylı olarak kalite ile ilgili çalışmalar gözlemlenmiştir.  
 
c. Programın öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yönetime katılma süreçleri ve 
katılımlarının nasıl örgütlendiği değerlendirildiğinde;  
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 sağladığı anlaşılmaktadır.  
 
d. Programın içinde yer aldığı akademik birime bağlı diğer programlar ve bu programlarla 
ilişkileri değerlendirildiğinde;  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı; Mimarlık Bölümünün Mimarlık (Türkçe) 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. 
Fakülte seçmeli dersleri, ortak dersler, stüdyo derslerinin ilişkileri:   
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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 her iki program öğrencilerine Türkçe ve İngilizce seçmeli dersler açmaktadır. 
Mimarlık (İngilizce) Programı öğrencileri sadece İngilizce verilen dersleri kredili alabilmekte, 
bu dersler mezuniyetlerine sayılmaktadır.      
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. Ayrıca, Mimarlık (İngilizce) Lisans 
Programı ders planında bulunan ağırlıklı olarak birinci yıl dersleri İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü Lisans Programı öğrencileri tarafından da zorunlu ders olarak alınmaktadır. Diğer 
yıllarda ise iki programın öğrencileri birçok dersi ortak almaktadır.  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.  
Bu çerçevede programlar arası etkileşimin öğrenci yararına ve bir esneklik ve verimlilik esasına 
dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü anlaşılmaktadır.  
 
e. Programın içinde yer aldığı kurumsal yapıdaki diğer birimler ve programlarla ilişkileri 
değerlendirildiğinde;  
Mimarlık Bölümü öğrencileri seçmeli ders olarak MTF’den veya listelenen diğer fakültelerden 
ders alabilmekte, Çift Anadal Öğrenimi Yönergesi ve Yandal yönergesine uygun olarak aynı 
veya farklı fakültede çift anadal ve yandal programlarından faydalanabilmektedirler. Mimarlık 
(İngilizce) Lisans programı öğretim elemanları fakülte ve enstitülerde farklı programlarda 
açılan derslerde görev alabilmektedirler.  
Bu çerçevede programlar arası etkileşimin öğrenci yararına ve bir esneklik ve verimlilik esasına 
dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü anlaşılmaktadır.  
 
1.4. Program Özdeğerlendirme Çalışmaları   
 
Üniversitenin ve programın özdeğerlendirme tarihçesi ve süreçleri detaylı olarak anlatılmıştır. 
Özyeğin Üniversitesinin kuruluşundan itibaren, eğitimde kalite ve  özdeğerlendirme konusuna 
önem veren, hedef koyan ve bu hedeflere ulaşılması için aksiyon alan, tüm paydaşların 
katılımıyla ve alternatif yöntemlerle özdeğerlendirme süreçlerini yürüten bir kurum olduğu 
anlaşılmaktadır. Kurum içerisinde bir Planlama ve Analiz ofisinin bulunması olumlu olarak 
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değerlendirilmiştir. Stratejik planlama çalışmalarının 2020’e ait yıllık değerlendirme raporu ek 
olarak (Özdeğerlendirme Raporu Ek 8- Diğer Ekler, 8.4) verilmiştir. Mezuniyet aşamasındaki 
öğrencilerin her dönem program çıktılarını değerlendirmesi, ve her ders için dersin bütünü, 
öğretim üyesi ve öğrenim çıktılarına yönelik değerlendirmelerin alınması ve bu anketlerin 
sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi olumludur. Özdeğerlendirme raporunun 2. Kısmında 
Mezunun kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler (2.4) bu anketlerden elde edilen 
sonuçlarla desteklenerek açıklanmıştır.  
Ayrıca, uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaç ve beklentileri 
belirlemek üzere özdeğerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Anketlere ek olarak odak grup 
görüşmeleri  de yapılmış sonuçlar paylaşılmıştır (Özdeğerlendirme Raporu Ek 8- Diğer Ekler 8.5 
ve 8.6).   
 
1.5.      İlerlemelerle İlgili Rapor 
     
Özyeğin Üniversitesi MTF Mimarlık Bölümü Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı ilk kez başvuru 
yapmaktadır. Bu nedenle bu bölümde açıklanacak bilgi bulunmamaktadır.  
 
1.6. Programın Yaklaşımı    
    
Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık (İngilizce) 
Lisans Programı kurulduğu 2013 yılından bu yana ders planlarını Türkiye Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesi ve akreditasyon süreçlerine uygun şekilde düzenleme çalışması içindedir. Bu 
gerekçeyle dünya, bulunulan bölge ve Türkiye’deki mimarlık ortamının bileşenleri izlenmekte 
ve ilgili toplantılara katılım gösterilmekte ve katkı yapılmaktadır.     
Mimarlık akademik ortamına katılmak ve katkı sağlamak üzere Mimarlık Dekanlar Konseyi 
(MİDEKON) ve Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) içinde aktif 
görevler almaya çalışılmaktadır. Uluslararası düzeyde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
CUMULUS’a üyedir. Mimarlık Bölümü Avrupa Mimarlık Okulları Birliği (EAAE- European 
Association for Architectural Education)’nin aktif üyesidir. Bu birliğin her toplantısına bölüm 
başkanı, öğrenci, öğretim üyesi temsilcileri ile katılım gerçekleştirilmektedir. ERASMUS 
öğretim üyesi hareketliliği kapsamında birçok öğretim üyesinin ortak kurumlardan gelmesi ve 
ÖzÜ öğretim üyelerinin bu kurumlara gitmesiyle işbirliği yapmış, ortak yaz okulları, çalıştaylar 
düzenlenmiş ve seminerler, dersler verilmiştir. Akademik işbirliği sadece ERASMUS kapsamı 
ile sınırlı değildir. Ayrıca Global Exchange ve ikili anlaşmalarla akademik işbirliği yapma 
olanakları kullanılmaktadır. Bilimsel araştırmalarda işbirliği kapsamında araştırma projelerinde 
uluslararası ortaklarla çalışılmaktadır.  
Bu çerçevede yapılan görüşmeler kapsamında ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde de  
akademik işbirliği olanaklarının kurulduğu  anlaşılmaktadır.  
 
1.6.1. Mimarlık Eğitimi ve Akademik Kapsam 
 
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 değerlendirildiğinde; 
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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 ve paylaşılması açısından katkıda bulunmaktadır. Mimari 
tasarım stüdyosu jüri değerlendirmeleri ortak alanlarda ve herkesin izlemesine açık olarak 
düzenlenmektedir. Bu yolla üniversitenin tüm paydaşları bu oturumları izleme ve hatta 
katılma şansına sahip olmaktadır.      
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.  
ÖzÜ’nün SKA’lara katkısında Mimarlık Bölümü’nün çeşitli projeleri, etkinlikleri ve yerel 
yönetimler ile işbirlikleri önemli katkı sağlamaktadır. 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. 

Bu çerçevede, programının somut yarar ve hizmetler ile toplumsal ve kültürel yaşam alanlarına 
katkıları ortaya konmuştur.       
Kurum ve bölüm vizyonunda vurgu yapılan sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar/katkılar öne 
çıkmaktadır. Girişimcilik, sektörle iletişim konusundaki katkılara öz değerlendirme raporunda 
yeterli yer verilmemişse de bu bilgiler ziyaret sırasında tamamlanmıştır. 
 
b. Programın, kurumdaki diğer eğitim programlarına yaklaşımları ve bu programlarla kurduğu 
ilişki, etkileşim ve işbirlikleri değerlendirildiğinde;     
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı diğer lisans programları ile işbirliği olanaklarını 
güçlendirmektedir. Özyeğin Üniversitesi değişik fakültelerinde İngilizce verilmekte olan ve 
diğer program öğrencilerine seçmeli ders olarak sunulan dersler, programın fakülte dışı 
seçmeli derslerini oluşturmaktadır.      
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 (İngilizce) Lisans Programından 39 öğrenci, çeşitli lisans 
programlarında yan dal öğrenimlerini 2020-2021 akademik yılında sürdürmektedir.  
Bu çerçevede, programının kurumdaki diğer eğitim programlarına yaklaşımları ve bu 
programlarla kurduğu ilişki, etkileşim ve işbirlik düzeylerinin yeterli olduğu görülmüştür.   
 
c. Öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve yöneticilerin devlete, topluma ve eğitim kurumunun 
sosyal ve kültürel yaşama katkısı değerlendirildiğinde;       
Mimarlık (İngilizce) 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.  
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi üniversite bünyesinde Sürdürülebilirlik Platformu, Duyarlı ÖzÜ 
gibi farklı birimlerin katılımıyla ve sürdürülebilir gönüllülük kavramının bireylerce öğrenilmesi 
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ve deneyimlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplumsal duyarlılık projelerine dahil olmaktadır. 
Örnek olarak “yaklaş” etkinliğinde komşu Nişantepe Mahallesini merkeze alarak Mimarlık 
Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri atölye ve yürüyüş gibi çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 
Mimarlık Bölümü ayrıca Çekmeköy Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesi, Gökçeada 
Belediyesi, Nilüfer Belediyesi gibi çeşitli yerel yönetimler ile ortak çalışmalar 
gerçekleştirmektedir.  Çalışmalara ek olarak Tablo 5’ te de verilen birçok etkinlik 
gerçekleştrilmiştir.     
Bu çerçevede, öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve yöneticilerin devlete, topluma ve eğitim 
kurumunun sosyal ve kültürel yaşama katkıları ortaya konmuş ve bu katkıların olumlu olduğu 
görülmüştür.   
 
d. Öğretim elemanları ve personele, bilgi üretme, uygulama ve geliştirebilme için sağlanan 
akademik ve mesleki olanaklar, kurumun programa insan kaynağı sağlamadaki katkısı 
değerlendirildiğinde;       
Öğretim kadrosunun sahip olduğu araştırma ve eğitim-öğretim niteliklerinin desteklenmesine 
Üniversite önem vermektedir. Bu nedenle akademisyenlerin araştırma becerilerini 
desteklemek üzere Teknoloji Transfer Ofisi, (TTO) eğitim becerilerini desteklemek üzere 
Öğrenme ve Öğretme Ofisi (OLTE) kurulmuştur.     
Üniversitede araştırma faaliyetleri, TTO ile girişimcilik merkezi, çeşitli uygulama ve araştırma 
merkezleri ve laboratuvarlar aracılığıyla yürütülmektedir. ÖzÜ TTO’nun kuruluş amacı, ÖzÜ 
bünyesinde araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin teşvik edilmesi, ÖzÜ araştırmacılarının 
ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından en üst seviyede yararlanması, üniversite 
sanayi işbirliğinin artırılması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve girişimcilik 
konularında destekler sağlanmasıdır. Bu kapsamda TTO eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri 
düzenlemekte, ulusal / uluslararası destek programlarına yönelik proje hazırlama, başvuru, 
izleme hizmetleri sunmakta ve girişimcilik ve ticarileşme faaliyetlerine yönelik hızlandırıcı 
programlar yürütmektedir. 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.       
Danışmanlık ile ilgili faaliyetler: Belirlenen organizasyon yapısına göre, her 
fakülte/yüksekokulun bir öğretim danışmanı bulunmakta olup, sorumlu öğretim danışmanları 
fakültelerin/yüksekokulların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalar (eğitimler, 
kılavuzlar, ders tasarımı, öğretim stratejileri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri vs.) 
yürütmektedir. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla öğretim 
elemanlarıyla işbirliği yapılarak, gerektiğinde birebir destek verilmekte ve olası sorunlara 
birlikte çözüm aranmaktadır.      
Mimarlık Bölümü de ayrıca akademik kadronun gelişmesine katkı için öğretim üyesi, görevlisi 
ve araştırma görevlileri için ders tanım formu çalıştayı, araştırmalar hakkında bilgilendirme 
çalıştayı, çeşitli konularda seminerleri planlamakta ve uygulamaktadır. Örnek olarak EK 8.7.’de 
Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ofisinin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi için düzenlediği Ders 
Tanıtım Formu sunumu yer almaktadır.  
Bu çerçevede, Öğretim elemanları ve personele, bilgi üretme, uygulama ve geliştirebilme için 
sağlanan akademik ve mesleki olanaklar, kurumun programa insan kaynağı sağlamadaki katkısı 
ortaya konmuş ve olumlu olduğu görülmüştür.   
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1.6.2. Mimarlık Eğitimi ve Öğrenciler 
 
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 değerlendirildiğinde; 
Kurum vizyonunda ifade edilen sektörle ilişkiler, öğrenci ve mezunların yarışmalara katılım 
konusuna gösterdikleri ilgi ve kurumun desteği olumlu bulunmuştur.  
 
b. Öğrenme merkezli yetkinlik kazandırmaya yönelik eğitim anlayışına verilen önem ve 
uygulanması ile ilgili yaklaşımlar değerlendirildiğinde;     
Özyeğin Üniversitesi, öğrencilere, kayıtlı oldukları programdan bağımsız olarak öğrenme 
merkezli yetkinlik kazandırmak için Öğrenci Dekanlığı ve bağlı birimler, Öğrenci gelişimi ve 
deneyimi bölümü ve altında bulunan danışmanlık ve yürütme birimleri, Sektörel Eğitim ve 
Profesyonel gelişim birimi gibi çeşitli yapılar kurulmuştur. Bu birimler tüm fakültelere destek 
vermektedir.  
Bu çerçevede, öğrenme merkezli yetkinlik kazandırmaya yönelik birimler kurulması ve 
desteklenmesi olumlu bulunmuştur.   
     
1.6.3. Mimarlık Eğitimi ve Meslek Ortamı 
 
Programın, öğrencilerini kültürel farklılıklar, teknolojik gelişmeler, mimari eğilimler, yasal 
düzenlemeler, bilgiye erişim, kullanım olasılıklarının çeşitliliği, mimarların üstlendiği mesleki 
yetki ve sorumluluklar, ilişkili mesleklerle ortak çalışmalar, işveren gereksinimlerinin 
karşılanmasında toplumsal yararın gözetilmesi, mimarlığın saygın ve güvenilir bir meslek 
olarak geliştirilmesine katkıda bulunma vb. konularda öğrencilere farkındalık kazandırma 
süreçleri değerlendirildiğinde;  
a. Öğrencilerin takım çalışması gerektiren ortamlardaki rollerini ve farklı disiplinlerin 
sorumluluklarını nasıl kavradığı,  
b. Öğrencilere meslek etiği farkındalığının nasıl kazandırıldığı,  
c. Öğrencinin, mezuniyet sonrası mesleğe kayıt sürecindeki yasal koşullarla ilgili bilgi edinmesi 
ve bu koşulları yerine getirmesi için farkındalığın nasıl kazandırıldığı,  
d. Öğrencilere, mezuniyet sonrası mesleki uygulama için gerekli bilgi ve becerilerin, yaşam 
boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim için farkındalığın nasıl kazandırıldığı,  
e. Meslek odasına kayıt olan ve meslekte çalışan mezunların sayı ve oranları verilmiştir.  
Bu çerçevede, öğrencilerin meslek yaşamına hazırlanması konusunda yapılan çalışmalar, 
verilen eğitim/öğrenme çıktıları ile kurulan ilişkiler bakımından genel anlamda olumlu 
bulunmuştur.  
 
1.6.4. Mimarlık Eğitimi ve Toplum 
 
Öğrencilerin toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmalarında, uygun tasarım ve planlama 
kararlarına ilişkin yaratıcı düşünme, çözüm üretme becerilerini geliştirmede programın katkısı 
değerlendirildiğinde;  
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a. Fiziksel çevreyi şekillendiren çeşitli etkenlerin nedenlerini ve sonuçlarını sorgulama, 
irdeleme yollarının nasıl kazandırıldığı,  
b. Çevre sorunlarını azaltacak bilgi üretiminin hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini araştırma 
becerisinin nasıl geliştirildiği,  
c. Kamu ve toplum yararı bilincinin nasıl kazandırıldığı  
ifade edilmiştir.  
Bu çerçevede, Mimarlık eğitimi ve Toplum başlığı (1.6.4) altında öğrenme çıktıları ve stajlar 
üzerinden değerlendirmeler yapılmış, bu konulara eğilen müfredat dışı çalışmalar bakımından 
genel anlamda olumlu bulunmuştur.  
 
1.7. İnsan Kaynakları 
1.7.1. Öğretim Elemanları  
 
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 değerlendirildiğinde;  
ders saat ücretli (DSÜ) öğretim elemanları için dönemlik üst ders saati sınırı olmadığı 
anlaşılmaktadır. Derslerdeki DSÜ elemanların da uzun süredir derslere katılan kişiler olduğu 
bu sayede yeni kişilerle yaşanabilecek  adaptasyon sürecinin minimize edildiği ifade edilmiştir.  
Bu çerçevede, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasındaki oran olumlu, öğretim elemanı 
ve öğrenci sayıları oranları kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmuştur.    
 
b. Program yöneticilerinin kalite düzeyini geliştirmek için yeterli zaman ayırma potansiyeli ve 
sekreterya desteği değerlendirildiğinde;  
Bölüm başkan yardımcıları ve ayrı bir bölüm sekreteryası olması olumlu bulunmuştur.  
 
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 değerlendirildiğinde; 
Tablo 17 ve 18’ deki bilgiler ışığında bazı öğretim üyelerinin ders yüklerinin sınırda olduğu 
görülmekle birlikte mesleki gelişmeleri ile toplum, bilim ve sanata katkıları için yapacakları 
araştırma ve çalışmalara olanak tanıyacak şekilde ayarlanmasının önemi ifade edilmiştir.     
  
d. Tam zamanlı öğretim elemanlarına sağlanan destek ve izinler (bilimsel toplantılara katılım, 
araştırma fonları, ücretsiz izin vb.); bunlardan yararlanma kuralları değerlendirildiğinde;  
İşe başladıktan bir yıl sonra 20 iş günü yıllık izin alınabilmektedir. Yıllık izin dışında mesleki 
etkinliklere katılan her öğretim üyesine yıllık izine sayılmayan akademik izin verildiği, ayrıca  
yılda 2500 USD karşılığı TL olarak tanımlanan bir maddi desteği karşılamak üzere bir araştırma 
destek havuzu bulunduğu belirtilmiştir.  
Bu çerçevede, sağlanan destek ve imkanlar olumlu bulunmuştur.   
 
e. Öğretim elemanlarını teşvik etme ve ödüllendirme sistemleri değerlendirildiğinde;  
Her öğretim üyesinin yılda 2500 USD karşılığı TL olarak tanımlanan araştırma destek havuzu 
bulunmakta olduğu belirtilmiştir.  
Bu çerçevede, sağlanan destek ve imkanlar olumlu bulunmuştur.   
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f. Programın ve bağlı olduğu kurumun atama ve yükseltme ölçütleri değerlendirildiğinde;  
Fakülte atama yükseltme kriterleri üzerinde çalışılmış olduğu ancak henüz üniversite ‘terfi 
komitesinin’ ölçülebilir olmayan kriterlerinin yerine geçmediği görülmektedir. Öğretim 
elemanları açısından çalıştıkları kurumdaki yükselme süreçlerine yönelik belirsizliğin  ortadan 
kalkması, kriterlerin ölçülebilir olması önemlidir. Atama ve Yükseltme Yönetmeliğinin içeriği 
kurum içi rekabetin sağlanması ve yönetilmesi, motivasyon ve kalite sürekliliği açısından 
önemlidir.  
Bu çerçevede, çalışmaların Mimarlık programı açısından olumlu sonuçlandırılması 
beklenmektedir.  
 
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 
değerlendirildiğinde; 
Tablo 19’ daki bilgiler ışığında yeterli düzeyde bir katılım olduğu anlaşılmaktadır, ve olumlu 
bulunmuştur.    
 
[x ] İspat edilmiştir  
[ ] İspat edilmemiştir 
 

1.7.2. Öğrenci Sayısı  
 
a. Programda kayıtlı bulunan toplam öğrenci sayısı  
Bu konuda Tablo 20, Sayfa 47’ de bilgiler verilmiştir.   
 
b. Her yıl programın birinci yılına kabul edilen öğrenci sayısı ile bu sayıya dahil olan farklı 
öğrenci kontenjanları (yabancı uyruklu öğrenci, lise birincileri vb.)        
Bu konuda Tablo 21, Sayfa 48’ de bilgiler verilmiştir.   
  
c. Programın, yandal ve çiftanadal programlarına kabul edilen öğrenci kontenjanları ve bu 
programlara kayıtlı öğrenci sayıları  
Bu konuda Sayfa 49’ da bilgiler verilmiştir.   
 
d. Öğrenci yatay ve dikey geçiş koşulları; yandal ve çiftanadal programlarına kayıt koşulları  
Bu konuda Tablo 24, Sayfa 49 ve 50’ de bilgiler verilmiştir.    
 
e. Öğrenci değerlendirme yöntemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamalar  
Bu konuda Tablo 25, Sayfa 51’ de bilgiler verilmiştir.    
Raporun “Öğrenci değerlendirme yöntemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamalar” bölümünde 
(sf. 50) “devam zorunluluğu”, “sınavlar”, “sınav sonuçlarına itirazlar”, “notlar ve işaretler”, 
“not ortalamaları”, “notların açıklanması ve not belgeleri”, “notlarda maddi hata”, “başarılı ve 
başarısız öğrenciler” konuları ile ilgili olarak Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği’ne referans verilmiştir. Ancak bağlantı adresinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği bulunmaktadır.  
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Ders başarısı değerlendirme yöntemleri uygulamaları için “Özyeğin Üniversitesi Yönetimi 
Notlandırma Rehberi” belgesine referans verilmiş ve bu belgenin kurum ziyareti sırasında 
değerlendirmecilerle paylaşılacağı bildirilmiştir, ancak bu belge paylaşılmamıştır. Raporda ve 
kurum ziyaretinde öğretim elemanları notlandırma konusunda inisiyatif sahibi oldukları 
belirtilmiştir. 
 
f. Öğrenci akademik danışmanlık sistemi ve işleyişi 
Bu konuda Sayfa 52’ de ve EK 8.11’ de bilgiler verilmiştir.      
 
g. Öğrenci staj yönetmeliği, staj yerleri ve düzenlemeleri, mezuniyet sonrası meslek pratiği ve 
kariyer planlaması  
Bu konuda Sayfa 52ve 53’ de bilgiler verilmiştir.      
 
h. Başarılı öğrenciler için sunulan teşvik ve ödüller  
Bu konuda Sayfa 53’ de bilgiler verilmiştir.      
 
i. Öğrencilere düzenli olarak sağlanan burs olanakları ve koşulları belirtilir.  
Bu konuda Tablo 26,27,28 ve Sayfa 54’ de bilgiler verilmiştir.     
 
j. Öğrenci hareketliliğini sağlayan yurt içi ve yurt dışı değişim programları ile ilgili politika ve 
uygulamalar 
Bu konuda Tablo 29, 30 ve Sayfa 55, 56, 57’ de bilgiler verilmiştir.  
 
k. Öğrencilerin barınma, beslenme ve sağlık gereksinimlerinin karşılanma düzeyi, nitelik ve 
sayısal yeterlilik   
Bu konuda Sayfa 58, 59’ da bilgiler verilmiştir.  
Bu çerçevede öğrenci sayıları ve öğrenci ile ilgili diğer bilgilerin raporda yer aldığı 
gözlemlenmiştir.  
 
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

1.7.3 İdari Kadro 
 
Programın akademik ve idari yapısına ilişkin organizasyon şeması sayfa 60, Şekil 9’da  
verilmiştir. Eğitime yardımcı teknik personel, uzman kadro ve sekreterya desteği hakkındaki 
bilgiler yeterlidir. 
 
[X] İspat edilmiştir  
[ ] İspat edilmemiştir 
 

1.8. Öğrenme Ortamına İlişkin Kaynaklar 
1.8.1. Fiziksel Kaynaklar   
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Programın mimarlık eğitimi için gerekli olan fiziksel kaynakların Özdeğerlendirme raporunda 
ve ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde stüdyolarda her öğrenciye yılın her günü, gece ve 
gündüz tüm gün boyunca açık bir bireysel çalışma mekanı verildiği gözlemlenmiştir. Öğrenci 
masalarının sıralar şeklinde düzenlenmesinin verdiği katı şema, grup çalışması vb. farklı 
çalışma yöntemlerine imkan vermeyebileceği, bu sebepten her stüdyo mekanının toplanma 
alanı için ayrı bir yere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Derslikler ve stüdyolar arasındaki 
mekanların düzenlenmesiyle (ör. ahşap amfiler) sosyalleşmenin desteklenmesi ve enformel 
öğrenme ortamlarının yaratılması çok olumlu bulunmuştur. 
Tüm mekânların herkes için erişilebilir konumda ve özellikte olduğu ZT Sanal gezisi esnasında 
binanın orta bölümünde yer alan asansörler gösterilerek erişilebilirlik konusu ispatlanmıştır. 
Yeni inşa edilen fakülte yapılarında evrensel tasarım ilkelerinin uygulandığı vurgulanmıştır. 
Ayrıca binada doğal ışığın etkin şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Öğretim üyeleri stüdyo 
mekanlarının çok geniş olmasına rağmen akustik sorunların yaşanmadığını belirtmişlerdir. 
 
a. Tasarım stüdyoları, derslikler, seminer, sergi, kitaplık/arşiv, bilgisayar, maket vb. eğitim 
mekânları ile öğretim elemanları için hazırlık ve çalışma mekânlarının ilişki ve erişilebilirlikleri 
Sayfa 61, 62, 63 ve Şekil 10, 11’ de mimari projelerin üzerine işlenerek verilmiştir.  
 
b. Mekânları içeren yapıların ilgili yönetmeliklere ve evrensel tasarım ilkelerine uygunluğu 
bakımından bir değerlendirmesi  
Sayfa 64’ te ve verilen linklerde verilmiştir.  
 
c. Öğrenci ve öğretim elemanlarının kullandığı teknik ve sayısal donanım ve destekleyici fiziksel 
olanakların dökümü ve yeterlilikleri  
Sayfa 65, 66 ve Tablo 31, 32’ de verilmiştir.  
 
Bahsedilen konuları kanıtlamak üzere ZT ile paylaşılan dosyalarda mimarlık fakültesine ilişkin 
yeterince bilgi bulunmaktadır. Yapı ödüller almış bir mimarlık ürünü de olduğundan mimarlık 
alanındaki yayınlarda yer almış, ayrıca bir tv programı da binayı konu edinmiş, bu yayınlar da 
dosyaya konulmuştur. Kullanıcılar olan öğretim üyeleri ve öğrencilerle yapılan söyleşilerde de 
bina hakkında olumlu yorumlar yapılmıştır. 
 
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 
1.8.2. Bilgi Kaynakları 
 
Öğrenci ve öğretim elemanlarının mimarlık eğitimi ve araştırmaları için gerekli yayınlara 
(kitaplar, referans kitapları, süreli yayınlar, raporlar vb.), görsel kaynaklara (çizimler, 
fotoğraflar vb.) ve veri tabanlarına kolaylıkla ulaşabilecekleri kitaplık/arşiv ve sayısal ortam 
olanakları ve yeterlilikleri  
a. Kitaplık ve arşivlerin yönetsel yapıları, programla yapısal ilişkileri ve programa verdikleri 
hizmetler   
b. Kitaplık ve arşivlerde yer alan mimarlık konu alanlarındaki bilgi kaynaklarının türlerine göre 
sayısal dökümü, son iki yıldakilerin de belirtildiği tablo 
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c. Bilgi kaynaklarının, programın misyonu, öğrenci sayıları ve öğrenim hedefleri açısından 
uygunluğu, güncelliği ve ulaşılabilirliği  
d. Kitaplık ve arşivlerde yer alan bilgi kaynaklarının gelişmesi için yapılanlar ve bunların hangi 
bütçe olanakları ile gerçekleştirildiği  
Bu konularda özdeğerlendirme raporunda (ss.66-68, Tablo 33 ve 34) yeterli düzeyde bilgi 
bulunmaktadır. Ayrıca konu ZT görüşmelerinde gündeme gelmiştir. Kütüphane görevlileri ile 
yapılan görüşmelerde kütüphanenin öğretim üyeleri ve öğrencilerin de talepleriyle gelişen bir 
koleksiyona sahip olduğu ifade edilmiştir. Kütüphanenin 3000m2 büyüklüğünde toplam alana 
sahip olduğu ve bunun içinde sesli ve sessiz çalışma imkanları bulunduğu aktarılmıştır. 
Mimarlık alanında İngilizce yayınların (15800 adet) Türkçe yayınlara (423 adet) göre çok daha 
fazla olduğu vurgulanmıştır. 
Kütüphane görevlileri pandemi sürecinde kargo sistemiyle kullanıcılara aradıkları kitapları 
gönderdiklerini belirtmiştir. Görevlilerin basılı kaynaklardan da öte yayınlara digital ulaşım 
imkanlarının üstünde durmaları önemlidir. 
Mimarlık alanındaki kitapların merkez kütüphanesinde yer aldığı ancak İstanbul kütüphanesi 
olarak isimlendirilen Fakültede bir özelleşmiş kütüphane oluşturmaya çalışıldığı 
özdeğerlendirme raporda ve görüşmelerde ifade edilmiştir.  
 
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 

1.9. Mali Kaynaklar   
 
Program bütçesinin, programın misyonu, kayıtlı öğrenci sayısı ve gerçekleşmesi istenen 
öğrenim hedefleri bakımından uygunluğu, yeterliliği  
a. Tüm kaynaklar ve bu kaynaklardan sağlanan gelirler ve giderlerin açıklandığı mali yıl bütçesi  
b. Öğrenci sayılarında ve gelir kaynaklarında olası değişiklikleri de öngörerek yapılacak 2 yıllık 
bütçe tahminleri  
Bu konular Tablo 35, 36 sayfa 69’ da verilmiştir.  
Bu çerçevede maddi imkanların özellikle devlet üniversiteleriyle kıyaslanınca çok daha gelişkin 
olduğu vurgulanmıştır. Nitekim pandemi başlangıcında tüm öğretim üyelerine online dersleri 
sürdürebilmelerini sağlamak üzere teknolojik olarak en gelişkin tablet bilgisayarların  
gönderildiği ifade edilmiştir. 
 
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 
 
2. PROGRAMIN EĞİTİM VE ÖĞRENİM ÖZELLİKLERİ 
2.1. Eğitim Dereceleri ve Müfredat   
 
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık (İngilizce) 
Lisans Programı 2013-2014 akademik yılında ilk öğrencilerini almış eğitim-öğretime 
başlamıştır. Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı Türkiye Ulusal Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi, Mimarlık Akreditasyon Kurulu koşulları, MOBBİG tavsiyeleri ve NAAB, UIA 
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yeterlilikleri bağlamındaki koşullar, üniversite ve fakülte misyon ve vizyonuna bağlı olarak ve 
Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı ders planı temel alınarak şekillendirilmiştir.  
Özyeğin Üniversitesi yandal yaklaşımı talep eden öğrencinin oluşturulan kurallar çerçevesinde 
eğitim-öğretim kendi alanında derinlemesine yaparken aynı zamanda ilgilendiği ve kendi 
disiplinine ve kişisel gelişimine katkı yapacağına inandığı yandal programlarına devam 
etmesine olanak sağlamaktadır. Bu çerçevede hazırlanan Mimarlık yandal programı çeşitli 
disiplinlerden yandal öğrencileri ile yürütülmektedir.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında Çift ana dal eğitimi birbirine önkoşullu 8 adet tasarım 
stüdyosu dersi olması nedeniyle çok sınırlı kapsamda yapılabilmekte ve ancak program 
benzerliği olan İç mimarlık ve Çevre Tasarımı ve İnşaat Mühendisliği ile zor da olsa yapılmaya 
çalışılmaktadır.  
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin destek olduğu Fen 
Bilimleri Enstitüsü çatısı altında Mimarlık (Tezli-Tezsiz) (İngilizce) Yüksek Lisans, Mimarlık 
(İngilizce) Doktora, Kent ve Mimarlık (Tezli-Tezsiz) (Türkçe) Yüksek Lisans programları 
bulunmaktadır. Mimarlık Yüksek Lisans programı 2015 yılından, Mimarlık Doktora ve Kent ve 
Mimarlık Yüksek lisans programları ise 2020 yılından bu yana aktif olarak yürütülmektedir. Her 
üç lisansüstü programında da Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı mezunları da lisansüstü 
eğitimlerini sürdürmektedir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin Tasarım alanı ağırlıklı olarak 
tüm bölümlerinin destek verdiği Sosyal Bilimler çatısı altındaki Tasarım, Teknoloji ve Toplum 
Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora Programları Lisans mezunlarına mimarlık ve tasarım 
alanlarının sosyal boyutunda uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Mimarlık (İngilizce) lisans 
mezunu olup Türkiye’deki ve yurtdışındaki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi 
sürdürenler bulunmaktadır.  
Ders planının ilk hali 2012-2013 akademik yılında görevli ve halen üniversitede görevini 
sürdüren 5 akademisyen ve yukarıdaki belirlenen kriterler 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 Kurulu özellikle Mezuniyet projesi jürileri olarak daha 
önce davet edilen profesyonellerden oluşturulmuştur. Kendileri ile yapılan toplantılarda 
program çıktıları, mezunların durumları tartışılmış görüşleri alınmıştır.  
Ders müfredatındaki her dersin ağırlıklı olarak kazandırdığı bilgi, beceri ve yetkinlikler, 
“öğrenme çıktıları” ile EK 3’te belirtilmektedir (Sayfa 70). 
Bu çerçevede verilen bilgiler olumlu bulunmuştur.  
 
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 
2.2. Öğrenme Ortamı ve Başarı Düzeyi   
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Mimarlık programının yürütüldüğü öğrenme ortamları, programın misyonu doğrultusunda 
öğrenci ve öğretim üyelerinin etkileşimini en üst düzeye çıkaracak ve öğrencilerin birbirinden 
ve ortamdan öğrenmelerini olanaklı kılacak nitelikteki esnek fiziksel mekânlardan 
oluşmaktadır. Derslikler, stüdyolar, workshop mekanları ve laboratuvarların birbirine entegre 
kurgusuyla öğrenci işbirliğininin güçlendirilmesi ve başarıyı yükseltecek dinamik bir üretim 
ortamı oluşturulması hedeflenmiştir.  
Öğrencilerin başarısını ve kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere ulaşma seviyesini 
ölçmek için üniversite genelinde birkaç farklı yöntem uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi 
Planlama ve Analiz Ofisi (PAO)’nin her dönem öğrencilere uyguladığı “ders değerlendirme 
anketi”dir. Bu anket ile öğrencilerin doldurması için SIS (Student Information System)-öğrenci 
bilgi sistemi üzerinden, tüm dersler için dersin kendisini, dersi veren öğretim üyelerini, dersin 
ortamını ve dersin öğrenim çıktılarına ulaşmasını değerlendiren bir form ile paylaşılır. Anket 
sonuçları dönem sonunda öğretim üyeleri ve yöneticileri ile paylaşılır.  
İkincisi yine 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.  
Ayrıca PAO 2020 ve 2021 yıllarında çevrimiçi (online) eğitime yönelik öğrenci ve öğretim üyesi 
değerlendirmeleri için anketler yapılmış ve sonuç analizlerini fakülteler ile paylaşmıştır. Bu 
çalışmalar eğitim ve öğretim pratiklerinin iyileştirilmesi için üniversite genelinde yapılan 
çalışmalardır. Ayrıca OLTE (Office for Learning and Teaching Enhancing) birimi tarafından 
öğretim üyelerine uygulanan online eğitim değerlendirmesi bulunmaktadır.  
Bu çerçevede verilen bilgiler olumlu bulunmuştur.  
 
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 
2.3. Öğrenme Kültürü   
 
Mimarlık Bölümü (İngilizce) Lisans Programında eğitime başlama aşamasında ve eğitimin 
sürdürülmesinde, mimarlık müfredatının kazandırması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin 
gelişimini destekleyecek, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar arasında etkileşimi artıracak 
şekilde bir öğrenme kültürü oluşturulması hedeflenmiştir.  
Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerini akademik etik kurallar hakkında ilk olarak eğitime 
başlamadan uygulanan oryantasyon programı sırasında bilgilendirir. Oryantasyon programı 
kapsamında, akademik ortamın gerektirdiği davranışlar ve üniversite öğrencisinden bu 
yöndeki beklentiler açıklanmaktadır. Bu konu ile ilgili yasal belgeler hakkında bilgi 
verilmektedir.  
Bu çerçevede verilen bilgiler yeterli bulunmuştur.  
 
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
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2.4. Mezunun Kazanması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler  
   
Programın hedeflediği mezun profili      
Mimarlık (İngilizce) Lisans programı mezunlarından, hedeflenen program çıktılarına ulaşmış, 
toplum ve kamu yararına inanmış, sürdürülebilirlik yaklaşımlarını her açıdan benimsemiş, 
kişisel anlamda eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve takım içinde farklı disiplinlerden çalışma 
arkadaşları bütünleşik çalışma becerisi edinmiş ve kendisini geliştirmek ve girişimci olmak, aynı 
zamanda toplumsal duyarlılığı ve mesleki etik anlayışı da gelişmiş bireyler olmaları 
beklenmektedir. Derslerde, stajlarda ve ders dışı çalışmalarda bu hedefler doğrultusunda 
amaçlar, içerikler ve öğrenim çıktıları düzenlenmiştir.      
Mezunların kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin Programın vizyon ve 
misyonunda tanımlanan hedef ve beklentilerle tutarlılığı     
Mimarlık Bölümü Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı vizyonuna bağlı olarak: “Ulusal, bölgesel 
ve evrensel düzeyde eğitim ve araştırma açısından en iyi fakülteler arasında yer almak; 
mezunlarının ulusal, bölgesel ve evrensel düzeyde insanların refahına üst düzeyde katkıda 
bulunacak yaratıcı, yenilikçi kişiler olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 
misyonunu “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 odaklanmak, bu kapsamda, yukarıda belirtilen 
değerleri etkin biçimde uygulayabilen mezunlar verilmesi” olarak tanımlamıştır.  
Bu kapsamda Program derslerinin ve ders gruplarının dönemlere göre müfredat içindeki 
dağılımı, yüzdeleri Özdeğerlendirme raporunda ayrıntılı şekilde verilmiştir. (Tablo 37-38, ss.74-
75). Program kendi program çıktılarını (Program outcomes), öğrenim çıktılarını (learning 
outcomes) her ders için belirlemiştir. Programın çıktıları ve mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
anket sonuçları ise Tablo 38 ve 39 da verilmiştir (ss. 75-76). Bu veriler ile oluşturulan Mimarlık 
(İngilizce) Lisans Program Çıktıları ve Ders Öğrenim Çıktıları Matrisi (Özdeğerlendirme Raporu, 
EK 8.13b) MiAK’ ın belirlediği mezunun kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile 
çakıştırılmalı şekilde verilmiştir. Ziyaret Takımının oluşturduğu Öğrenim Çıktıları matrisi (EK 1) 
MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları (2014) kılavuzda tanımlanan MiAK öğrenim çıktılarını 
içermektedir.  
      
I) Mimarlık - Tasarım / Yaratıcı Düşünme  
II) Mimarlık - Tarih / Kuram, Kültür / Sanat 
III) Mimarlık - Çevre / Kent / Toplum 
IV) Mimarlık – Teknoloji 
V) Mimarlık - Meslek Ortamı  
 
Her alan, mimarlık eğitiminin mezuna kazandırmayı amaçladığı konu çerçevesindeki bilgi, 
beceri ve yetkinlikleri içermektedir. Bu bilgi, beceri ve yetkinlikler iki düzeyde 
tanımlanmaktadır:  
Anlama: Bilginin içselleştirildiği kavrama kapasitesidir. Bilgiyi yorumlama, açıklama, özetleme, 
karşılaştırma, sınıflandırma, kısaca içselleştirme yetisidir.  
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Beceri: Edinilen bilgiyi farklı temsil ortamlarında kullanabilme yetisidir. Kendine özgü bir 
problemin çözümünde uygun bilgiyi seçme, onun kullanım farklılıklarının farkında olma 
yetkinliğidir.  
 
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.  
 
Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri 
değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri”nden: ARCH 101, ARCH 102, 
ARCH 201, ARCH 202, ARCH 301, ARCH 402 ve Tarih, Kuram, Kültür, Koruma Grubu 
Dersleri”nden: ARCH 105, ARCH 106, ARCH 209 ve ARCH 210 derslerinin öğrenim çıktılarının 
öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “yaratıcı ve eleştirel düşünme” becerisini 
karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 41, s.79).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
105 ve ARCH 106 derslerinde bu Öğrenim Çıktısı’ nın kısmen karşılandığı; ARCH 101, ARCH 102, 
ARCH 201, ARCH 202, ARCH 301, ARCH 402, ARCH 209 ve ARCH 210 dersilerinde ise bu 
Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
Ayrıca bu Öğrenim Çıktısı’ nın ARCH 302 ve ARCH 401 dersleri tarafından da karşılanmış olduğu 
düşünülmektedir. 
[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini 
aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri”nden: ARCH 101, ARCH 202, 
ARCH 401 ve ARCH 402, “İfade Grubu Dersleri”nden: ARCH 103, ARCH 104, ARCH 203 ve ARCH 
204 ve Tarih, Kuram, Kültür, Koruma Grubu Dersleri” nden: ARCH 105 derslerinin öğrenim 
çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki 
öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “iletişim” becerisini karşıladığını 
göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 43, s.81). 
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
103, ARCH 104, ARCH 203 ve ARCH 204 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın kısmen 
karşılandığı; ARCH 101, ARCH 202, ARCH 401, ARCH 402 ve ARCH 105 dersilerinde ise bu 
Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
Ayrıca bu Öğrenim Çıktısı’ nın ARCH 102, ARCH 201, ARCH 301 ve ARCH 302 dersleri tarafından 
karşılanmış olduğu düşünülmektedir. 
[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır  
 



Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı  

Ziyaret Takımı Sonuç Raporu 

9-11 Mayıs 2022 

 

Belge No: 5B; Revizyon Tarihi: 16.09.2020 

Bu belge MiAK-MAK tarafından geliştirilmiştir. 

23 

Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, 
belgeleme ve uygulama becerisi.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri”nden: ARCH 201, “İfade 
Grubu Dersleri”nden: ARCH 203 ve ARCH 204, “Tarih, Kuram, Kültür, Koruma Grubu 
Dersleri”nden: ARCH 105 ve “Staj Grubu Dersleri”nden: ARCH 200 derslerinin öğrenim 
çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki 
öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “araştırma” becerisini karşıladığını 
göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 45, s.83).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
203, ARCH 204 derslerinin tanımlanan Öğrenme Çıktısı ile örtüşmediği; ARCH 105 dersinde 
Öğrenme Çıktısı’nın kısmen karşılandığı; öte yandan ARCH 201 dersinde bu Öğrenme Çıktısının 
karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
ARCH 200 stajının her öğrenci kapsamında özellikle pandeminin getirdiği zorlayıcı koşullar 
kapsamında farklılaşacağı için ZT değerlendirmesine alınmamıştır.   
[ ] Karşılanmıştır  
[x] Kısmen Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik 
ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme 
becerisi.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri” nden: ARCH 101, ARCH 102, 
ARCH 201, ARCH 202, ARCH 301, ARCH 302, ARCH 401 ve ARCH 402, “Tarih, Kuram, Kültür, 
Koruma Grubu Dersleri”nden: ARCH 106 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci 
değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “tasarlama” becerisini karşıladığını 
göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 47, s.84).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
106 dersinin tanımlanan Öğrenme Çıktısı ile örtüşmediği; ARCH 101, ARCH 102, ARCH 201, 
ARCH 202, ARCH 301, ARCH 302, ARCH 401 ve ARCH 402 derslerinde tanımlanan Öğrenme 
Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu 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.  

 

Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.  
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Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tarih, Kuram, Kültür, Koruma Grubu Dersleri”nden: 
ARCH 105, ARCH 108, ARCH 209 ve ARCH 210 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci 
değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “dünya mimarlığı” becerisini karşıladığını 
göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 49, s.86).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_)ARCH 
105, ARCH 108, ARCH 209 ve ARCH 210 derslerinde tanımlanan Öğrenme Çıktısı’ nın 
karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
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.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tarih, Kuram, Kültür, Koruma Grubu Dersleri”nden: 
ARCH 105, ARCH 108, ARCH 209 ve ARCH 210 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci 
değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “yerel mimarlık / kültürel çeşitlilik” becerisini 
karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 50, s.87).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_)ARCH 
105, ARCH 108, ARCH 209 ve ARCH 210 derslerinde tanımlanan Öğrenme Çıktısı’ nın 
karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik 
sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tarih, Kuram, Kültür, Koruma Grubu Dersleri”nden: 
ARCH 108, ARCH 209, ARCH 210  ve ARCH 304 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci 
değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “kültürel miras ve koruma” becerisini 
karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 51, s.88).  
 
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
108, ARCH 209 ve ARCH 210 derslerinde tanımlanan Öğrenme Çıktısı’ nın kısmen karşılanmış 
olduğu; ARCH 304 dersinde tanımlanan Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu 
düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
III) Mimarlık - Çevre / Kent / Toplum  
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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. 

 

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. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri”nden: ARCH 201 ve ARCH 
202, “Teknoloji Grubu Dersleri”nden: ARCH 205, ARCH 305 ve ARCH 306, “Çevre, Kent Grubu 
Dersleri”nden: ARCH 212 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili 
program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu 
derslerin “sürdürülebilirlik” becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, 
Tablo 53, s.89).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
201 dersinde tanımlanan Öğrenme Çıktısı’ nın kısmen karşılanmış olduğu; öte yandan ARCH 
202, ARCH 205, ARCH 305, ARCH 306 ve ARCH 212 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın 
karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
Ayrıca özdeğerlendirme raporu ve matriste belirtilmemiş olmasına rağmen ARCH 301 dersi 
kapsamında da bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşıladığı düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara 
karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri”nden: ARCH 201 ve ARCH 
401, “Çevre, Kent Grubu Dersleri”nden: ARCH 303 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci 
değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “toplumsal sorumluluk” becerisini karşıladığını 
göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 55, s.90).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
201, ARCH 303 ve ARCH 401 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu 
düşünülmektedir.  
[X ] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
 
Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı 
etkileşimi tüm yönleri ile anlama. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri”nden: ARCH 201, ARCH 202 
ve ARCH 301, “Tarih, Kuram, Kültür, Koruma Grubu Dersleri”nden: ARCH 106, “Çevre, Kent 
Grubu Dersleri”nden: ARCH 303 ve ARCH 212 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci 
değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
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değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “doğa ve insan” becerisini karşıladığını 
göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 57, s.91).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
106, ARCH 201, ARCH 202, ARCH 301, ARCH 212 ve ARCH 303 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ 
nın karşılanmış olduğu 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. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Çevre, Kent Grubu Dersleri”nden: ARCH 212 ve ARCH 
303 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının 
mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “coğrafi 
koşullar” becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 59, s.93).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_)ARCH 
212 ve ARCH 303 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu 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. 

 

Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı 
ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri”nden: ARCH 302, “Teknoloji 
Grubu Dersleri”nden: ARCH 205, ARCH 206, ARCH 305 ve ARCH 306 derslerinin öğrenim 
çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki 
öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “yaşam güvenliği” becerisini karşıladığını 
göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 61, s.94).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
205, ARCH 206 ve ARCH 305 derslerinin tanımlanan Öğrenme Çıktısı ile örtüşmediği; öte 
yandan ARCH 306 dersinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir. 
Ayrıca özdeğerlendirme raporu ve matriste belirtilmemiş olmasına rağmen ARCH 302 ve ARCH 
401 dersleri kapsamında da bazı gruplarda bu Öğrenme Çıktısı’ nın kısmen karşılandığı 
düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[ ] Karşılanmamıştır 
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Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı 
sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Teknoloji Grubu Dersleri”nden: ARCH 206, ARCH 
207, ARCH 208 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program 
çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin 
“taşıyıcı sistemler” becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 63, 
s.96).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
206, ARCH 207 ve ARCH 208 derslerinin tanımlanan Öğrenme Çıktısı Öğrenme Çıktısı’ nın 
karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[  ] 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. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Teknoloji Grubu Dersleri”nden: ARCH 205, ARCH 
206, ARCH 305, ARCH 306 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili 
program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu 
derslerin “yapı fiziği ve çevresel sistemler” becerisini karşıladığını göstermektedir 
(Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 65, s.97).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
205 derslerinin tanımlanan Öğrenme Çıktısı ile örtüşmediği; öte yandan ve ARCH 206, ARCH 
305 ve ARCH 306 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini 
uygulama yöntemlerini ve önemini anlama. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Stajlar” dan ARCH 300 ve ARCH 400 ve “Teknoloji 
Grubu Dersleri”nden: ARCH 205, ARCH 206, ARCH 305, ARCH 306 derslerinin öğrenim 
çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki 
öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “bina kabuğu sistemleri” becerisini 
karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 66, s.98).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
205 ve ARCH 305 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın kısmen; ARCH 206 ve ARCH 306 
derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
ARCH200, ARCH 300 ve ARCH 400 stajlarının her öğrenci kapsamında özellikle pandeminin 
getirdiği zorlayıcı koşullar kapsamında farklılaşacağı için ZT değerlendirmesine alınmamıştır.   
[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. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Teknoloji Grubu Dersleri”nden: ARCH 205, ARCH 
206, ARCH 305, ARCH 306 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili 
program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu 
derslerin “bina servis sistemleri” becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme 
Raporu, Tablo 67, s.99).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
205 ve ARCH 206 derslerin de kısmen; ARCH 305 ve ARCH 306 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ 
nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında 
üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve 
standartları anlama. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri”nden: ARCH 302, “Teknoloji 
Grubu Dersleri”nden: ARCH 205, ARCH 206 ve ARCH 305 derslerinin öğrenim çıktılarının 
öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “yapı malzemeleri ve uygulamaları” becerisini 
karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 68, s.100).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
205, ARCH 206 ve ARCH 305 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu 
düşünülmektedir. ARCH 302 dersi kapsamında ise bazı grupların bu Öğrenme Çıktısı’ nı 
karşılamadığı, bazı grupların ise karşılamış olduğu gözlemlenmiştir.  
[X] Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, 
bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu” Dersleri’nden: ARCH 302 ve ARCH 
401, “Teknoloji Grubu Dersleri”nden: ARCH 205 ve ARCH 206, “Stajlar”dan ARCH 300 ve ARCH 
400 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının 
mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “bina 
sistemlerinin bütünleştirilmesi” becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme 
Raporu, Tablo 70, s.101).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
302 ve ARCH 401 dersleri kapsamında bazı grupların bu Öğrenme Çıktısı’ nı kısmen karşıladığı, 
bazı grupların ise karşılamış olduğu gözlemlenmiştir. ARCH 205 dersinde bu Öğrenme Çıktısı’ 
nın karşılanmış olduğu ve ARCH 206 dersinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın kısmen karşılanmış 
olduğu düşünülmektedir.  



Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı  

Ziyaret Takımı Sonuç Raporu 

9-11 Mayıs 2022 

 

Belge No: 5B; Revizyon Tarihi: 16.09.2020 

Bu belge MiAK-MAK tarafından geliştirilmiştir. 

29 

ARCH 300 ve ARCH 400 stajlarının her öğrenci kapsamında özellikle pandeminin getirdiği 
zorlayıcı koşullar kapsamında farklılaşacağı için ZT değerlendirmesine alınmamıştır.  
[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. 

 
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 
ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu” Dersleri’nden: ARCH 202 ve ARCH 
401, “Tarih, Kuram, Kültür, Koruma Grubu Dersleri”nden: ARCH 106 derslerinin öğrenim 
çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki 
öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “program hazırlama ve değerlendirme” 
becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 72, s.103).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
106, ARCH 202 ve ARCH 401 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın farklı düzeylerde karşılanmış 
olduğu 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.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu” Dersleri’nden: ARCH 302, ARCH 401 
ve ARCH 402, “Stajlar”dan ARCH 300 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri 
ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler 
bu derslerin “geniş kapsamlı proje geliştirme” becerisini karşıladığını göstermektedir 
(Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 73, s.104).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
302, ARCH 401 ve ARCH 402 dersleri kapsamında bazı grupların bu Öğrenme Çıktısı’ nı 
karşılamadığı, bazı grupların ise karşılamış olduğu gözlemlenmiştir.  
ARCH 300 stajının her öğrenci kapsamında özellikle pandeminin getirdiği zorlayıcı koşullar 
kapsamında farklılaşacağı için ZT değerlendirmesine alınmamıştır.   
[ ] Karşılanmıştır  
[X] Kısmen Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
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Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri 
anlama.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Meslek Grubu Dersleri”nden: ARCH 403 ve ARCH 404 
derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet 
aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “bina maliyetinin 
gözetilmesi” becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 75, 
s.105).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
403 dersinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın kısmen karşılanmış olduğu ARCH 404 dersinde ise bu 
Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve 
kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Meslek Grubu Dersleri”nden: ARCH 403 ve ARCH 404 
derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet 
aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “mimar-işveren ilişkisi” 
becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 76, s.105).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
403 ve ARCH 404 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek 
amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Meslek Grubu Dersleri”nden: ARCH 404, 
“Stajlar”dan: ARCH 200, ARCH 300 ve ARCH 400 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci 
değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci 
değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “takım çalışması ve işbirliği” becerisini 
karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 78, s.106).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
404 dersinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın kısmen karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
ARCH200, ARCH 300 ve ARCH 400 stajlarının her öğrenci kapsamında özellikle pandeminin 
getirdiği zorlayıcı koşullar kapsamında farklılaşacağı için ZT değerlendirmesine alınmamıştır.   
[ ] Karşılanmıştır  
[X] Kısmen Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin 
oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.  
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Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Meslek Grubu Dersleri”nden: ARCH 403 ve ARCH 404 
derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet 
aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “proje yönetimi” 
becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 79, s.107).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
404 dersinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış; ARCH 403 dersinde ise kısmen karşılanmış 
olduğu düşünülmektedir.  
[ ] Karşılanmıştır  
[X] Kısmen Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, 
uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Meslek Grubu Dersleri”nden: ARCH 403 ve ARCH 
404, “Stajlar”dan: ARCH 400 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili 
program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu 
derslerin “uygulama yönetimi” becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme 
Raporu, Tablo 80, s.108).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
403 ve ARCH 404 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
ARCH 400 stajının her öğrenci kapsamında özellikle pandeminin getirdiği zorlayıcı koşullar 
kapsamında farklılaşacağı için ZT değerlendirmesine alınmamıştır.   
[X] Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve 
uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Tasarım Grubu Dersleri”nden: ARCH 302 ve ARCH 
401, “Meslek Grubu Dersleri”nden: ARCH 404 ve ARCH 405, “Stajlar”dan: ARCH 300 derslerinin 
öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet 
aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “liderlik” becerisini 
karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 81, s.109).  
 
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
302 ve ARCH 401 derslerinin özdeğerlendirme raporunda Liderlik Öğrenim Çıktısını karşıladığı 
ifade edilmekle birlikte Tablo 81’ de ve matriste Liderlik Öğrenim Çıktısı altında işaretlenmemiş 
olduğu görülmüştür. Yazılı metin ve tablolarda bu anlamda bir tutarsızlık görülmüştür.   
ARCH 404 ve ARCH 405 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu 
düşünülmektedir.  
ARCH 300 stajının her öğrenci kapsamında özellikle pandeminin getirdiği zorlayıcı koşullar 
kapsamında farklılaşacağı için ZT değerlendirmesine alınmamıştır.   
[X] Karşılanmıştır  



Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü,  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı  

Ziyaret Takımı Sonuç Raporu 

9-11 Mayıs 2022 

 

Belge No: 5B; Revizyon Tarihi: 16.09.2020 

Bu belge MiAK-MAK tarafından geliştirilmiştir. 

32 

[  ] Karşılanmamıştır 
 
Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı 
sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Meslek Grubu Dersleri”nden: ARCH 403, ARCH 404 
ve ARCH 405 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program 
çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derslerin “yasal 
haklar ve sorumluluklar” becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, 
Tablo 82, s.110).  
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda (c. Ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları, 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WASo7O2YTeCQjKSWgbgl5IqMBnoWuD_) ARCH 
403, ARCH 404 ve ARCH 405 derslerinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu 
düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı 
hak ve sorumluluklarını anlama.  
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Meslek Grubu Dersleri”nden: ARCH 405, 
“Stajlar”dan: ARCH 300 ve ARCH 400 derslerinin öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri 
ve ilgili program çıktısının mezuniyet aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler 
bu derslerin “meslek pratiği” becerisini karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme 
Raporu, Tablo 83, s.111).  
ARCH 405 dersinde ve ARCH 300 ve ARCH 400 stajlarının bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış 
olduğu düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
 
Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin 
mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama. 
Mimarlık (İngilizce) Lisans Programında, “Meslek Grubu Dersleri”nden: ARCH 405 dersinin 
öğrenim çıktılarının öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili program çıktısının mezuniyet 
aşamasındaki öğrenci değerlendirmelerine göre veriler bu derste “meslek etiği” becerisini 
karşıladığını göstermektedir (Özdeğerlendirme Raporu, Tablo 84, s.112).  
ARCH 405 dersinde bu Öğrenme Çıktısı’ nın karşılanmış olduğu düşünülmektedir.  
[X] Karşılanmıştır  
[  ] Karşılanmamıştır 
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EKLER 
EK 1. TAM VE YARIZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ (her biri 2 sayfayı 
aşmayan)   
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
İlk özdeğerlendirme raporunda major bir problem görülmemiştir. Bazı özgeçmişler 2 sayfadan 
uzundur(12 kişi). Bu özgeçmişler 2 sayfa olacak şekilde font boyutları yeniden düzenlenerek 
sonradan sanal odaya yüklenmiştir. Özgeçmişlerin Tam Zamanlı ve DSÜ olarak ayrıştırılması 
olumludur.  
Özgeçmişlerden 2 adedi ingilizce, diğer tümü Türkçe olarak verilmiştir. 
Birkaç öğretim üyesinin girmiş olduğu ders bilgileri eksiktir. Birkaç öğretim üyesinin ise 
özgeçmişi bulunmasına rağmen Mimarlık İngilizce programda dersi görünmemektedir. 
Bazı özgeçmişlerde mezun olunan üniversite, bölüm ve alan bilgileri görülmemektedir. Bu 
konu girdikleri derslerle alan uyumu açısından önemlidir. 
 
EK 2. MİMARLIK EĞİTİMİ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ / Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler  
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 
EK 3. DERSLER   
Her zorunlu ve seçmeli dersle ilgili olarak, a) tanımı, b) öğrenme çıktıları, c) haftalık ve dönem 
içi verildiği toplam saat, d) ders dışı öngörülen toplam çalışma süresi, e) önşartı olan ve önşart 
olduğu dersler, f) dersi son iki yıl süresince veren öğretim elemanlarının listesi sunulmalıdır. 
[X] İspat edilmiştir 
[ ] İspat edilmemiştir 
 
EK 3’te derslerle ilgili bilgiler ders künyesi formatında verilmiştir. Derslerin AKTS/ECTS kredileri 
belirtilmiştir ancak ayrıca ders dışı öngörülen toplam çalışma süreleri burada belirtilmemiştir. 
Öte yandan bu bilgi ders izlencelerinde mevcuttur. Ders izlenceleri sanal ziyaret odasında yer 
alan ders dosyaları içindedir. Bilgi eksikliği yoktur.  
Söz konusu künyelerde ders isimleri ve tablo Türkçe ancak amaç ve içerik İngilizce’dir. Ders 
isimlerinin de orijinal (İngilizce) olarak verilmesi tavsiye edilmektedir.  
Listede son 2 yıldır açılmamış dersler bulunuyor. 
ARC-424- Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Tasarım 
ARC 425-Adı yok 
Arc 439-Toplım, mekan ve güncel dinamikler ve Kamusal Mekan 
Arc 451-Kent , Peyzaj ve Form 
Arc 456- Kültür ve Mekan:Ev 
ARC 459-Proje ve Yapım Bilgi Yönetimi 
 
EK 4. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER 
Öğrenciler (son 2 yıl bilgileri):  
•  Üniversite giriş sınavı sonucu Programa en düşük puanla giren öğrencinin genel puan 
sıralamasındaki yeri  
•  Öğrencilerin Programa giriş tercih sıralamaları  
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•  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  
[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 
[ ] Yok 
Programın ilk akreditasyon başvurusudur.  
 

EK 6. ÖNCEKİ ZİYARET SONRASI YILLIK RAPORLAR ve MiAK DEĞERLENDİRMELERİ 
[ ] Var 
[ ] Yok 
Programın ilk akreditasyon başvurusudur.  
 
EK 7. KURUMUN YILLIK KATALOĞU  
[X] Var 
[ ] Yok 
Kurumun yıllık kataloğu öğrenci proje örneklerini içermesi önerilmektedir.  
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III. Değerlendirme Sonucu   
a. Programın MiAK Akreditasyon Koşulları’yla ilgili önemli görülen nitelikleri  
Mimarlık Programı, Özyeğin Üniversitesi genel eğitim paradigması içinde güçlü bir şekilde 
tanımlanmış ve kurum için değerli ve anlamlı, temsil gücü yüksek bölümlerden biri olduğu 
Rektör ile yapılan görüşmelerde ve ziyaretin genelinde algılanmıştır.  
Kampüsün geniş olanakları, sosyal ortamı, öğrencilerin kampüsten memnun olmaları 
programın güçlü yönlerindendir. Mimarlık Fakültesine ait bağımsız bir binanın tasarlanması ve 
inşaa edilmesi, ve bu binanın tasarım eğitiminin tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
planlanmış olması belirleyici niteliktedir. İdeal mimarlık ortamının yaratılması açısından 
mekansal altyapı olumlu anlamada çok önemlidir. Mimarlık bölümünün mekânsal olanakları, 
stüdyo alanlarının donanımı ve birbiri ile iletişimi yüksektir. Öğrenciler 7/24 binayı 
kullanabilmektedirler. Bölüm araştırma ve uygulama laboratuvarları yeterli donanımda ve 
çeşitlilikte olması çok olumludur. Kampüs ’deki LEED sertifikalı binalar bu yaklaşımın bir parçası 
olarak yer almaktadır.  
Kurumun Mimarlık Bölümü’ndeki insan kaynaklarının seçimine ve sürdürülmesine gösterdiği 
özen dikkat çekmiştir. Dolayısıla öğretim kadrosu zengin ve çeşitlidir.  
Bölümün araştırma projelerine verdiği önem ve çok sayıda araştırma teşvik maddi desteği 
(kişisel araştırma fonu vb) sağlanması olumlu bulunmuştur.  
Program içinde öğrenciler ile iletişimin güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Fakültenin aylık bülten 
yayınladığı ve yarışmalar, staj, mekan önerileri ve iş imkânları duyurularının bu bülten ile 
paylaşıldığı aktarılmıştır.  
Eğitim dilinin tümüyle İngilizce olması İngilizce Mimarlık programının güçlü yönlerinden 
birisidir.  Bu programdaki eğitimin öğrencilere ve mezunlarına uluslararası platformda bir yer 
ve gelecek sağlaması mezunlarla yapılan görüşmelerde de olumlu bir özellik ve kazanım olarak 
vurgulanmıştır.    
Mimarlık programının eğitim içerikleri ve eğitim çıktıları ile üniversitenin vizyon ve misyon 
tanımları arasında uyum gözlenmektedir.  
 
b. Programın MiAK Akreditasyon Koşulları konusundaki sorunları  
Dersler ve bazı ders grupları arasındaki koordinasyonun güçlü kurulmadığı gözlemlenmiştir. 
Mimarlık meslek ve servis derslerinin stüdyo derslerine olan katkısının bazı öğrenim 
çıktılarında görünürlüğü sınırlıdır. Stüdyo öğrenim çıktılarında 1. Sınıf stüdyoları haricinde şube 
ve gruplar arasında nitelik açısından bazı farklılıklar gözlemlenmiştir.  
Sonuç itibari ile Mezunun Kazanması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler içeren tüm koşullar 
tamamen veya kısmen karşılanmaktadır. Karşılanmayan koşul yoktur. Kısmen karşılanan 4 
koşul; 
- Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak 
değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.  
- Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini 
dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi. 
- Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla 
tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma 
becerisi. 
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- Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin 
oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama. 
 
 
c. Ziyaret Takımı’nın Programın gelecekteki performansı konusundaki endişeleri  
Ziyaret Takımı’nın bu konuda bir endişesi yoktur.  
 
d. Ziyaret Takımı’nın gelecek akreditasyon ziyaretleri için önerileri  
Tüm tasarım derslerinin düşeyde ve yatayda koordinasyonunu sağlamak için programın 
omurgasını oluşturacak stüdyoların birbirlerinden belirgin şekilde farklılaşarak öğrenciyi 
diploma projesine hazırlayacak alt yapıyı hazırlaması beklenmelidir. Bu anlamda formal bir 
kılavuz olarak proje stüdyoları yönelgesinin bu tanımları ve detayları içerecek şekilde 
hazırlanması önerilmektedir.  
Öğrenciler arası rekabet ortamının gelişmesinin yararlı olacağı düşülmektedir. Rekabet için 
gerekli nesnel koşullar müfredat çerçevesinde tanımlıdır. Müfredat dışı alanda kurum etkin rol 
alarak öğrenciler için çok yararlı olabilecek farklı bir platform/platformlar oluşmasını 
sağlayabilir (Örneğin sektörel ilişkilerin nasıl somut projelere dönüşeceği ve öğrencilerin 
katılımı, öğretim üyelerinin katılımı, öğrenci kulüpleri etkinlikleri gibi.). 
 
 
 
e. Akreditasyon kararı  
 

(X) Altı Yıllık Akreditasyon  
( ) Koşullu Altı Yıllık Akreditasyon 
( ) Üç Yıllık Akreditasyon 
( ) İki Yıllık Gözetimli Akreditasyon 
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