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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (Türkçe) LİSANS PROGRAMININ ZİYARET TAKIMI 
RAPORU’NA BAĞLI OLARAK MiAK-MAK KARAR GEREKÇESİ 

 
Mayıs 2022’de Kurum Ziyareti tamamlanan, Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun 8 Ağustos Pazartesi 
2022 tarihli 8. Dönem 18. Toplantısı’nda alınan 7 no’lu kararıyla “KOŞULLU 6 YILLIK 
AKREDİTASYON”a hak kazanan ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (Türkçe) LİSANS 
PROGRAMI’nın Ziyaret Takımı Raporu’na bağlı olarak MiAK-MAK’ın karar gerekçesi aşağıda yer 
almaktadır. 

Mayıs 2022 tarihli Ziyaret Takımı Raporu’nda programın güçlü özellikleri olarak aşağıdaki 
saptamaları yapmıştır: 
 

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

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

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

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

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

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

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

Bu hususların yanı sıra; Ziyaret Takımı’nın incelemesine göre, Programın daha az güçlü olduğu 
yönlerle ilgili değerlendirmeler ise aşağıda verilmiştir: 
 

● Ziyaret Takımı, Mimarlık Türkçe Lisans programına kabul edilen öğrenci sayısı ve taban 

puanındaki düşüş eğilimini, programın geleceği açısından bir endişe olarak gözlemlemiştir. 

Türkçe programının önemi vurgulansa da, İngilizce program bazı hususlarda öne 



 
 

çıkmaktadır. Zengin seçmeli ders seçenekleri, ÇAP, Yandal ve yurtdışı değişim 

programlarından ancak İngilizce yeterliliğe sahip öğrencilerin faydalanabileceği tespit 

edilmiştir. 

● Ziyaret Takımı, sunulan ders dosyalarında eksiklikler olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, farklı 

öğretim üyeleri tarafından yürütülen aynı dersin farklı gruplarında içerik, yöntem ve 

değerlendirme farklılıklarını gözlemlemiştir. 

● Ziyaret Takımı, öğrencilerle yöneticiler arasında güçlü iletişimin varlığını tespit etmesine 

rağmen, öğrenci temsilcilerinin, Bölüm ve Fakülte kurullarında temsiliyete sahip olmadığını 

gözlemlemiştir.  

● Ziyaret Takımı, özdeğerlendirme raporunda belirtilen ve eklerde sunulan, mimarlık alanında 

öğretim üyelerinin akademik atama ve yükseltme kriterlerinin uygulamaya konulmamış 

olması, başvurularda ve değerlendirmelerde mağduriyetlere yol açması nedeniyle, özellikle 

genç akademik kadroda olumsuz motivasyona sebep olması konusunda endişe 

taşımaktadır. 

● Ziyaret Takımı, mevcut öğretim üyeleri ve araştırma görevlisi kadrosunun Mimarlık İngilizce 

ve Türkçe programlara aynı anda hizmet vermesine bağlı kadro sayısının yetersiz 

kaldığı/kalacağı endişesini taşımaktadır. 

● Ziyaret Takımı, yapmış olduğu çalışmalar ve sunulan belgeler ışığında Mezunların 

kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik matrisinde 4 maddenin karşılanmadığı tespit 

etmiştir. Bunlar;  

o Taşıyıcı Sistemler  

o Takım Çalışması ve İşbirliği  

o Proje Yönetimi  

o Liderlik 

 

 


