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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (İngilizce) 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 8 no’lu kararıyla “6 YILLIK AKREDİTASYON”a 
hak kazanan ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (İngilizce) LİSANS PROGRAMI’nın Ziyaret 
Takımı Raporu’na bağlı olarak MiAK-MAK’ın karar gerekçesi aşağıda yer almaktadır. 

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

 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. B 

 ölüm 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. Dolayısıyla 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. 
 

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

● 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. 

- Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje 

ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları 

anlama. 

 


