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Yazışma adresi: 

 

Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME 

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) 

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

07070 Konyaaltı / ANTALYA 

Tel: 0242-3102477 

E-posta: pemdernek@gmail.com 

Web sayfası: http://www.pemder.org.tr 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

AÇIKLAMALAR 

 
Genel Değerlendirmesi yapılan her program için bir Öğrenci Değerlendirici Raporu hazırlanması 
zorunludur. Bu raporun tümünün elektronik kopyası, öğrenci değerlendirici tarafından doldurularak 
kurum ziyaretini izleyen hafta içinde takım başkanına gönderilmelidir. 

 

Öğrenci Değerlendirici Çizelgesi’nin (Ö-Form) “Bir Önceki Değerlendirme”(varsa) ve “Ön 

Tahmin” sütunları öğrenci değerlendirici tarafından kurum ziyaretinden önce kurumun Öz 
Değerlendirme Raporu (ÖDR) ve varsa kuruma ait önceki PEMDER raporları esas alınarak 

doldurulmalı ve elektronik kopyaları takım başkanına yollanmalıdır. 

 
Öğrenci Değerlendirici Çizelgesi’nin “1. Gün”, “2. Gün” ve “Sonuç Bildirimi (3. Gün)” 

sütunlarında öğrenci değerlendirici tarafından kurum ziyareti sırasında gerekli görülen değişiklikler 
yapıldıktan sonra, çizelgenin birer kopyası, sırası ile 1. gün gecesi takım toplantısı bitiminde ve 2. 

gün bölüm başkanı bilgilendirme toplantısından sonra başlayacak takım toplantısı başında takım 

başkanına teslim edilmelidir. 
 

 























































 

 

 





 

PEMDER 

 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİCİ RAPORU 

 

 
 
 

Değerlendirilen Kurum:  
 
 
Ziyaret Tarihleri:  
 
 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  
 
 

Öğrencinin Kurumu:   

      

   

      

      

Değerlendirme, PEMDER Genel Ölçütlerinin öğrencilerle ilgili olanlarına göre yapılmıştır. 
  

 

 

 

 

 
Görüşülen Öğrenciler (Gerektiği kadar satır ekleyebilirsiniz) 

 

 Adı -Soyadı Sınıfı  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 



 

 

 

Ö-FORM 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİCİ ÇİZELGESİ 

 Kurum: Program:      

 Takım Başkanı: Ziyaret Tarihleri:     

 Öğrenci:     

 

GENEL ÖLÇÜTLER 

 

 İlgili kriterde Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K",    

Gözlem için "G", hiçbir yetersizlik ya da gözlem yoksa  “+”  kullanınız. 
Bir Önceki 

Değerlendirme 

Ön 

Tahmin 

1. 

Gün 

2. 

Gün 

Sonuç 

Bildirimi  
 

1.1.  PROGRAMIN ÖZGÖREVİ VE ÖĞRETİM AMAÇLARI      

 
1.1.1. Programı sunan bölümün özgörevi (misyonu) ve program öğretim 

amaçları tanımlanmıştır  

 1.1.2. Program Öğretim Amaçları:  

 
 (a)  Kurumun ve fakültenin öz görevleriyle uyumludur  

 
 (b)  Programın iç ve dış paydaşları sürece dahil edilerek belirlenmiştir  

 
 (c)  Programın web sayfasında yayımlanmıştır 

 

 
 

(d)  Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda 

uygun aralıklarla güncellenmelidir.  

 

1.1.3.   Öğretim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için 

kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci kurulmuş ve 

işletilmektedir.  

1.2. ÖĞRENCİLER VE PROGRAM ÇIKTILARI      

1.2.1 Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği 

çıktıları (bilgi, beceri ve davranışları) öngörülen sürede edinebilecek 

altyapıya sahiptir.  

1.2.2.   Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci 

değişimi uygulamaları ile başka kurumlarda ve/veya programlarda 

alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan 

politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanmaktadır.      

1.2.3. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılan 

anlaşmalar ve kurulan ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik 

edecek ve sağlayacak önlemler alınmıştır.      

1.2.4. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek 

danışmanlık hizmeti verilmektedir ve öğrenciler mesleki fırsatlar, 

lisansüstü öğretim olanakları, mesleki akreditasyon ve meslek içi eğitim 

konularında bilgilendirilmektedir.      

1.2.5.  Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer 

etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmekte 

ve değerlendirilmektedir.      

1.2.6. Program, öğrencileri ders dışı etkinliklere katılmaya teşvik etmekte; 
öğrenciler kurumun düzenlediği etkinliklere, sosyal projelere, meslek 
örgütü ve diğer kuruluşların düzenlediği toplantı ve benzeri etkinliklere 
katılmaktadır.      

1.2.7. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için programın 
gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir 
yöntemler uygulanmaktadır.      

1.2.8. Program çıktıları, program öğretim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli 
bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsamaktadır.  

1.2.9. Program çıktıları, PEMDER kriterlerinde belirtilen DİSİPLİNE ÖZGÜ 
YETKİNLİKLERİ de karşılayacak şekilde tanımlanmıştır.  

1.2.10. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve 
belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci 
oluşturulmuş ve işletilmektedir.  

1.2.11. Program öğrencilere Peyzaj Mimarlığı alanında meslek icra 
edebilecekleri yetkinlikleri kazandırmaktadır. 

 
 

 

 



 

 

 

1.3. ÖĞRETİM PLANI (MÜFREDAT)      

1.3.3. Programın, program öğretim amaçlarını ve program çıktılarını 

destekleyen bir öğretim planı (müfredatı) vardır ve bu öğretim planı 

DİSİPLİNE ÖZGÜ YETKİNLİKLERİ kazandırmaktadır.  

1.3.4. Öğretim planının uygulanmasında kullanılan öğretim yöntemleri, 

istenen bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılmasını 

garanti etmektedir.  

1.3.5. Öğretim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına 

alan ve sürekli gelişimini sağlayan bir öğretim yönetim sistemi 

bulunmaktadır. 
 

1.3.6. Öğretim planı, diğer disiplinlere ait bilgilerle zenginleştirilmiş 

içeriktedir ve temel bilimlerin yanı sıra doğa bilimleri, güzel sanatlar, 

sosyal bilimler ve diğer alanlara ait bilgileri kazandırmaktadır.  

1.3.7. Ders dosyalarında, dersin amaçları, içeriği, başarı değerlendirmesi gibi 

konulara yer verilmektedir.  

1.3.8. Hem ders hem de öğretim planı bağlamında, programın öğretim 

amaçlarına ulaşma düzeyi değerlendirilmektedir ve bu değerlendirmeye 

öğrenciler de katılmaktadır.      

1.3.9. Öğretim planında:  

 

(a)  Planlama ve tasarım konusundaki derslerin kredi toplamı (ders 

kredisi ya da AKTS), öğretim planında yer alan tüm derslerin en az 

% 50’sini oluşturmaktadır.  

 

(b)  Seçmeli derslerin kredi toplamı (ders kredisi ya da AKTS), öğretim 

planında yer alan tüm derslerin en az % 25’ini oluşturmaktadır.  

 (c)  Seçmeli dersler arasında program dışı derslere de yer verilmiştir.  

 

(d)  Öğretim programının içeriğini bütünleyen ve program amaçları 

doğrultusunda genel ve mesleki derslere yer verilmiştir. 

 
 

1.4. ÖĞRETİM KADROSU      

1.4.3. Program, öğrencilere Peyzaj Mimarlığı mesleğini icra etme yetkinliği 

kazandıracak nitelikte ve deneyime sahip bir öğretim kadrosuna 

sahiptir. Öğretim kadrosu programın etkin bir şekilde sürdürülmesini ve 

geliştirilmesini sağlamaktadır.  

1.4.4. Programın yöneticisi (Bölüm başkanı, program koordinatörü) Peyzaj 

Mimarlığı alanında lisans derecesine sahiptir.  

1.4.5. Öğretim kadrosu sayısal açıdan:  

 

(a)  Sadece lisans düzeyinde eğitim verilen programlarda, en az üçü (3) 

Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip, toplam en az beş (5); 

lisansüstü eğitim de verilen programlarda, en az beşi (5) Peyzaj 

Mimarlığı lisans derecesine sahip, toplam en az yedi (7) öğretim 

üyesi bulunmaktadır.  

 

(b) Toplam öğretim üyesi sayısı, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, 

öğrenci danışmanlığını, üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimi, 

sanayi, meslek kuruluşları ve işverenlerle ilişkileri sürdürebilmeyi 

sağlayacak düzeydedir.  

 
(c)  Öğretim üyesi profili programın tüm alanlarını (planlama-tasarım-

bitki) kapsayacak biçimdedir.  

1.4.6. Öğretim kadrosu, mesleki gelişmeleri ve programın başarısı bağlamında 

araştırma, mesleki hizmet ve uygulamalar, kongre ve konferanslar ve 

benzeri etkinliklere katılmaktadır.  

1.4.7. Öğretim elemanlarının ders görevlendirmeleri, programın özgörevi, 

derslerin içeriği ve öğretim elemanlarının uzmanlaştığı alanlara uygun 

yapılmaktadır.  

1.4.8. Öğretim üyesi atama ve yükseltme ölçütleri, öğretim kadrosundan 

beklenenleri sağlamaya ve geliştirmeye yönelik olarak belirlenmiş ve 

uygulanmaktadır.  

1.5. ALTYAPI, ALET-EKİPMAN, TEKNOLOJİ  

1.5.3. Program, personelinin ve öğrencilerinin gereksinimlerine cevap verecek 

ve programın öğretim amaçlarını gerçekleştirecek büyüklük ve 

donanımda mekanlara sahiptir.      



 

 

 

1.5.4. Stüdyolar, sınıflar, laboratuarlar ve diğer teçhizat, öğretim amaçlarına 

ve program çıktılarına ulaşmak için yeterlidir ve öğrenmeye yönelik bir 

ortam hazırlamaktadır.  

1.5.5. Öğrencilerin ders dışı etkinlik yapmalarına olanak veren, sosyal ve 

kültürel gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam 

yaratarak mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi 

ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcuttur.      

1.5.6. Programın bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın öğretim 

amaçlarını destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin 

bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzeydedir.      

1.5.7. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları ve yararlanabilecekleri Peyzaj 

Mimarlığı ile ilgili kaynaklar, program öğretim amaçlarına ve program 

çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeydedir.      

1.5.8. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuarlarında gerekli iş sağlığı ve 

güvenliği önlemleri alınmıştır.      

1.5.9. Engelliler için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
 

1.6. KURUM DESTEĞİ VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ  

1.6.3. Program, özgörevi ve amaçlarını gerçekleştirecek yetkiye ve kaynaklara 

sahiptir.  

1.6.4. Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve 

dağıtımında izlenen strateji, programın kalitesini ve bunun 

sürdürülebilmesini sağlayacak düzeydedir.  

1.6.5. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek ve eğitim ve 

araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlayacak yeterliliktedir.  

1.6.6. Öğrenciler için karşılıksız burs ve çalışma bursu olanakları 

bulunmaktadır.      

1.6.7. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve 

işletmeye yetecek parasal kaynak bulunmaktadır.  

1.6.8. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal 

hizmetler vardır ve teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını 

sağlamaya destek verecek sayı ve niteliktedir.  

1.6.9. Öğretim elemanları programın yönetiminde ve öğretim elemanlarının 

değerlendirilmesinde söz sahibidir.  

1.6.10. Yükseköğretim Kurulu’nun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm 

ve varsa diğer alt birimlerin tüm karar alma süreçleri, program 

çıktılarının gerçekleştirilmesini ve öğretim amaçlarına ulaşılmasını 

destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. 
 

1.7. MEZUNLAR, UYGULAMACILAR VE TOPLUMLA ETKİLEŞİM  

1.7.3. Programın mezunlar, kurumlar, profesyonel topluluklar, yerel 

topluluklar ve genel olarak halkla iletişim planı vardır.  

1.7.4. Program, büyük kurumlar, yerel topluluklar, uygulayıcılar ve genel 

olarak halkla etkileşime girerek mesleği temsil etmekte ve 

savunmaktadır. 

 

1.7.5. Programın, mezunları ve uygulamacıları bir kaynak olarak 

değerlendirmesi:  

 

(a)  Program mevcut istihdam, mesleki faaliyet, lisansüstü eğitim ve 

önemli mesleki başarılarla ilgili bilgileri içeren bir mezun kaydına 

sahiptir.  

 

(b) Program, mezunlarını danışma kurulunda hizmet verme, öğrenci 

kariyer danışmanlığı, müfredatın gözden geçirilmesi, fon sağlama 

ve sürekli eğitim gibi faaliyetlere dahil etmektedir.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA İLİŞKİN GÖZLEMLER 

İncelenen genel ölçütlerle ilgili gözlemlerinizi buraya yazınız 

 

 
1.2.  ÖĞRENCİLER VE PROGRAM ÇIKTILARI 

 

1.2.2.   Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile başka kurumlarda ve/veya 

programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak 

tanımlanmış ve uygulanmaktadır. 

 

1.2.3.  Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılan anlaşmalar ve kurulan ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini 

teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmıştır. 

 

1.2.4. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmektedir ve öğrenciler mesleki 

fırsatlar, lisansüstü öğretim olanakları, mesleki akreditasyon ve meslek içi eğitim konularında bilgilendirilmektedir. 

 

1.2.5.  Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle 

ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

1.2.6. Program, öğrencileri ders dışı etkinliklere katılmaya teşvik etmekte; öğrenciler kurumun düzenlediği etkinliklere, sosyal 
projelere, meslek örgütü ve diğer kuruluşların düzenlediği toplantı ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 

 



 

 

 

1.2.7. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek 
güvenilir yöntemler uygulanmaktadır. 

 

 

 
1.3. ÖĞRETİM PLANI (MÜFREDAT) 

 

1.3.8. Hem ders hem de öğretim planı bağlamında, programın öğretim amaçlarına ulaşma düzeyi değerlendirilmektedir ve bu 
değerlendirmeye öğrenciler de katılmaktadır. 

 

 

 
1.5. ALTYAPI, ALET-EKİPMAN, TEKNOLOJİ 

 

1.5.3.    Program, personelinin ve öğrencilerinin gereksinimlerine cevap verecek ve programın öğretim amaçlarını gerçekleştirecek 

büyüklük ve donanımda mekanlara sahiptir. 

 

1.5.5. Öğrencilerin ders dışı etkinlik yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere 

ortam yaratarak mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcuttur. 

 

1.5.6. Programın bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın öğretim amaçlarını destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim 

üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzeydedir. 

 

 

 



 

 

 

1.5.7. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları ve yararlanabilecekleri Peyzaj Mimarlığı ile ilgili kaynaklar, program öğretim 

amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeydedir. 

 

1.5.8. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuarlarında gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmıştır. 

 

 

 
1.6. KURUM DESTEĞİ VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ 

 

1.6.6. Öğrenciler için karşılıksız burs ve çalışma bursu olanakları bulunmaktadır. 

 

 

 
1.7. MEZUNLAR, UYGULAMACILAR VE TOPLUMLA ETKİLEŞİM 

 
1.7.5.b).  Program, mezunlarını danışma kurulunda hizmet verme, öğrenci kariyer danışmanlığı, müfredatın gözden geçirilmesi, fon 

sağlama ve sürekli eğitim gibi faaliyetlere dahil etmektedir. 

 

 

 

 


