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Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Akreditasyon Değerlendirme Kontrol 

Formu 
 

DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Başvuru Türü  İlk Akreditasyon  Akreditasyon Yenileme 

Değerlendirme Türü 
 Saha Ziyareti Öncesi 

Değerlendirme 

 Saha Ziyareti Sırası 

Değerlendirme 

Ziyareti Tarihleri: 

Başvuru No/Tarih  

Baş Değerlendirici  

Değerlendiricinin Adı  

Tarih ve İmza  

 

PROGRAMA İLİŞKİN BİLGİLER 

Değerlendirilen Program Adı 
 

Program Yöneticisinin Adı 
 

Bağlı Olduğu Üniversite 
 

Bağlı Olduğu Fakülte-Bölüm 
 

İletişim ve Adres Bilgileri 
 

 

 
 

U BU KU İÖ 

Uygunluk Büyük Uygunsuzluk Küçük Uygunsuzluk İyileştirme Önerisi 
 

Ölçüt Açıklamalar
1
 Bulgu

2
  

1. PROGRAMIN MİSYONU, AMAÇLAR VE EĞİTİM HEDEFLERİ 
1.1. Programın misyonu, amaçları ve eğitim hedefleri 

tanımlanmıştır ve Üniversite, IFLA, PMO tarafından 

ortaya koyulanlarla uyumlu 

  

1.2. Misyon, amaç ve hedefler iç ve dış paydaş 

görüşlerini alarak oluşturulmuş, tanımlı bir süreç 

dahilinde sistematik olarak gözden geçiriliyor ve 

güncelleniyor 

  

1.3. Misyon açık ve anlaşılır şekilde oluşturulmuş ve 

programın temel değerlerini ve varoluş amacını kapsıyor  

  

1.4. Misyon, amaç ve hedefler Üniversitenin stratejik   

                                                           
1
 Her bir ölçütün karşılanma durumu ve şekline yönelik değerlendirme açık ve kanıtlara dayalı şekilde 

belirtilmelidir. 
2
 Uygun bulgu türü kısaltması (U, BU, KU, İÖ) belirtilmelidir. Saha ziyareti öncesi yapılan değerlendirmelerde 

sahada özellikle odaklanılması istenen tespitler için SZ (saha ziyareti) kısaltması da eklenebilir. Örneğin; KU, 

SZ 



AYK/PEMAK 

 

2 
00/300519 

planlarıyla uyumlu 

1.5. Program bilgileri, misyon, amaç ve hedefler 

paydaşlar ve kamu tarafından ulaşılabilir biçimde 

yayınlanmış 

  

1.6. Programın amaçları/eğitim hedefleri program 

çıktılarıyla ilişkilendirilmiş 

  

1.7. Amaç ve hedeflere ulaşım düzeyi belirlenen süreç 

dahilinde sistematik olarak izleniyor ve iyileştirmeler 

yapılıyor 

  

1.8. Amaç ve hedeflere ulaşım konusunda olumlu bir 

eğilim var 

  

 

Ölçüt Açıklamalar Bulgu  

2. PROGRAM ÇIKTILARI VE MÜFREDAT 
2.1. Misyon, amaç ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak 

program çıktıları belirlenmiş ve bunlar PEMAK 

çıktılarıyla uyumlu 

  

2.2. Program çıktılarının sağlanma düzeyi sistematik 

olarak bir süreç dahilinde ölçülüyor ve değerlendiriliyor 

Program çıktılarının sağlanmasında başarı ve ilerleme 

var 

  

2.3. Mezuniyetten önce öğrencilerin program çıktılarını 

kazandıklarına yönelik ölçme ve değerlendirme 

yapılıyor 

  

2.4. Misyon, amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlayacak 

program çıktılarıyla ilişkilendirilmiş bir müfredat 

oluşturulmuş 

  

2.5. Müfredat, peyzaj mimarlığı asgari eğitim alanlarını 

içeriyor 

  

2.6. Tasarım ve planlama çalışmaları müfredatın en az 

%50’sini oluşturuyor 

Tasarım projeleri, edinilen bilgi ve becerilerin 

sentezinden meydana geliyor 

  

2.7. Müfredat öğrencilere araştırma, uygulama, sosyal 

ve mesleki gelişim ve kültürel faaliyetler gibi çeşitli 

alanlarda faaliyet imkânı sunuyor 

  

2.8. Müfredata uygun ders programları oluşturulmuş ve 

her ders için PEMAK asgari gereklilikleriyle uyumlu 

bilgi paketleri tanımlanmış 

  

2.9. Müfredat, ders programları, öğrenme ve program 

çıktıları sistematik olarak gözden geçiriliyor 

Müfredat, ders programı, öğrenme ve program 

çıktılarının misyon ve amaçlara ulaşılmasındaki etkinliği 

sistematik olarak ölçülüyor, gözden geçiriliyor 

  

 

Ölçüt Açıklamalar Bulgu  

3. ÖĞRENCİLER 
3.1. Öğrencilerin kabulü, nitelikleri ve değerlendirme 

yöntemleri tanımlanmış ve uygulanmakta 

  

3.2. Nakil öğrencilerin kabulü, çift ana dal, yan dal ve 

öğrenci değişimleri, ders/kredilerin tanınmasıyla ilgili 

politikalar belirlenmiş ve uygulanıyor 

  

3.3. Öğrenci hareketliliği teşvik ediliyor ve belgeleniyor   

3.4. Öğrencilere akademik gelişim/kariyer planlaması 

konusunda sürekli danışmanlık sağlanıyor 

  

3.5. Öğrenciler mesleki, toplumsal ve kültürel 

faaliyetlere katılım konusunda teşvik ediliyor 
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3.6. Öğrencilerin eğitim hedeflere ve hedeflenen 

çıktılara ulaşım düzeyi, performansları düzenli olarak 

şeffaf, tarafsız ve objektif yöntemlerle ölçülüyor ve 

değerlendiriliyor 

  

3.7. Mezuniyet kararının verilmesinde şeffaf, tarafsız ve 

objektif yöntemler uygulanıyor 

  

 

Ölçüt Açıklamalar Bulgu  

4. ÖĞRETİM KADROSU 
4.1. Öğretim kadrosu misyon, amaç ve hedeflere 

ulaşmak için sayıca yeterli 

Uygulamalı dersler için her 15 öğrenciye en az 1 

öğretim elemanı düşüyor 

  

4.2. Öğretim kadrosu program çıktısı ve müfredata 

hakim, araştırma yapma, mesleki faaliyetlerde bulunma 

ve paydaş ilişkilerini yürütmek için yetkin 

  

4.3. Öğretim kadrosu programın tüm alanlarında rol 

alabilecek ve geliştirilmesine katkı sağlayacak 

yetkinlikte 

  

4.4. Öğretim kadrosunun sorumlulukları ve iş yükleri 

dengeli dağıtılmış ve kendi gelişimleri için uygun zaman 

ayırmalarına olanak veriyor 

  

4.5. Öğretim kadrosunun performanslarını ölçmek, 

değerlendirmek ve iyileştirmek için şeffaf, objektifi, 

tarafsız politika ve uygulamalar var 

  

4.6. Öğretim kadrosunun eğitim-öğretim ve danışmanlık 

hizmetleri öğrenciler tarafından değerlendiriliyor 

  

4.7. Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri uygun 

biçimde tanımlanmış ve işletiliyor  

  

 

Ölçüt Açıklamalar Bulgu  

5. MEZUNLAR 
5.1.Mezunlarla sürdürülebilir ilişkiler kurulmasını 

sağlayan yaklaşım ve sistematik uygulamalar var 

  

5.2. Mezunlar eğitim süreçlerine dahil ediliyor   

5.3. Programın geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde 

mezun görüşlerinden faydalanıyor 

  

 

Ölçüt Açıklamalar Bulgu  

6. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 
6.1. Programın liderleri tanımlanmış ve etkin ve 

katılımcı bir yönetim sistemi oluşturulmuş 

  

6.2.Uzun vadeli bir plan ve sistematik özdeğerlendirme 

süreçleri işletiliyor 

  

6.3. Üniversite/bağlı olunan üst birim misyon, amaç ve 

hedeflere ulaşım için gerekli desteği veriyor 

  

6.4. Öğretim kadrosu süreçlere (planlama, uygulama, 

kontrol etme, önlem alma) katılım gösteriyor 

  

6.5. Sistematik olarak ölçülen veriler, iyileştirmelerin 

planlanması ve uygulanmasına dayalı mekanizmalar var 

  

6.6. Sürekli iyileştirme döngüleri belirlenmiş ve 

uygulanıyor 
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Ölçüt Açıklamalar Bulgu  

7. FİZİKSEL İMKÂN VE KAYNAKLAR 
7.1. PEMAK tarafından tanımlanan asgari gerekliliklerle 

uyumlu yeterli sayı ve nitelikte fiziksel imlan ve 

kaynaklar mevcut 

  

7.2. Kaynakların geliştirilmesi, bakım ve onarımının 

düzenli yapılması sağlanıyor 

  

7.3. Mekânlarda iş sağlığı ve güvenliği ve dezavantajlı 

bireylerin eşit şekilde erişimine yönelik tedbirler alınmış 

  

7.4. Fiziksel imkânlara erişilebilirlik konusunda 

politikalar var (öğrenciler, öğretim kadrosu vb. 

açısından) ve sürdürülebilir şekilde kullanımları 

sağlanıyor 

  

 

Ölçüt Açıklamalar Bulgu  

8. YÖNETİM VE MALİ KAYNAKLAR 
8.1. Üst yönetimle uyumlu ilişkiler kurulmuş   

8.2. Üniversitedeki diğer ilgili bölümler ve diğer 

üniversitelerdeki peyzaj mimarlığı programlarıyla 

olumlu ilişkiler kurulmuş 

  

8.3. Üniversite üst yönetimi programın misyon, amaç ve 

hedeflerine ulaşması için yeterli desteği veriyor 

  

8.4. Programın gereksinimlerini karşılayacak mali 

destek yeterli düzeyde ve adil ve şeffaf yöntemlerle 

veriliyor   

  

 

Ölçüt Açıklamalar Bulgu  

9. TOPLUMLA İLİŞKİLER 
9.1. Meslek sahipleriyle düzenli ve olumlu ilişkiler 

kuruluyor 

  

9.2. Çalışanlar ve öğrenciler üniversite içindeki ve 

toplumsal sorumluluk projelerine katılım konusunda 

teşvik ediliyor 

  

9.3. Topluma mesleğin ve değerlerinin tanıtımına 

yönelik faaliyetler planlamış ve uygulanıyor 

  

9.4. Çalışanlar ve öğrenciler mesleki kurum ve 

örgütlerle işbirlikleri yapıyor 
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UYGUNSUZLUK ÖZET TABLOSU 

 

 Büyük Uygunsuzluk (…….adet)  

 

Ölçüt numaraları belirtilmeli 

 

 Küçük Uygunsuzluk (…….adet)  

 

Ölçüt numaraları belirtilmeli 

  

 İyileştirme Önerisi (…….adet) 

 

Ölçüt numaraları belirtilmeli 

 

 

DİĞER AÇIKLAMA VE DEĞERLENDİRMELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


