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AÇIKLAMALAR 

 
Değerlendirilen her program için bir Program Değerlendiricisi Raporu (PDR) hazırlanması 
zorunludur. Bu raporun tümünün elektronik kopyası, program değerlendiricisi tarafından 
doldurularak kurum ziyaretini izleyen hafta içinde takım başkanına gönderilmelidir. 

 

Genel değerlendirme ziyaretlerinde, bu rapordaki tüm formlar doldurulmalıdır. 

 

Ara değerlendirme ziyaretlerinde raporun yalnızca önceki değerlendirmede belirtilen 
yetersizliklerle ilgili bölümlerinin doldurulması yeterlidir. 

 

Eğitim Planı Analizi (Form 1), Not Belgesi Analizi (Form 2) ve Program Değerlendirici 
Çizelgesi’nin (PDÇ - Form 3) “Bir Önceki Değerlendirme”(varsa) ve “Ön Tahmin” sütunları 

program değerlendiricisi 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. 

 
Program Değerlendiricisi Çizelgesi’nin (PDÇ) “1. Gün”, “2. Gün” ve “Sonuç Bildirimi (3. Gün)” 
sütunlarında program değerlendiricisi 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. 

 
Her PDR takım başkanı tarafından hazırlanır ve PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları 
Akreditasyon Kuruluna (PAK) gönderilen ziyaret raporunun önemli bir parçasını oluşturur. 

 

 Form 3, takım başkanı ve takım üyelerinin ve PEMDER'in kullanımı içindir ve “gizli” bir 
belgedir. Kurum veya program yetkililerine kesinlikle gösterilmez.

 Form 4 ve Form 5 kurum için hazırlanmıştır ve birer kopyaları sonuç görüşmesinden sonra 
kuruma bırakılır.

 Form 6 kurum ziyareti sonuç görüşmesinde okunmak üzere hazırlanır ve konuşma dilindedir.
 Form 5 ve Form 6, +30 ve +60 gün döneminde hazırlanıp takım başkanına iletilecek olan ve 

PEMDER Örnek Rapor formatında hazırlanacak "Program Nihai Raporu" için temel 
alınmalıdır.

 Form 7, Takım Başkanı tarafından doldurulacaktır.
 Eş değerlendirici bulunması durumunda, takım başkanına her aşamada PDR ve içindeki 

formların değerlendirici ve eş değerlendirici tarafından ortaklaşa doldurulacak tek bir sürümü 
verilmelidir.























 

 

 

 

PEMDER 

 

PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ RAPORU (PDR) 

 
 
 

Değerlendirilen Kurum:  
 
 
Ziyaret Tarihleri:  
 
 

Değerlendiricinin Adı-Soyadı:  
 
 

Değerlendiricinin Kurumu:   

      

 

Eş Değerlendiricinin Adı-Soyadı:  
 

 

Eş Değerlendiricinin Kurumu:   

      
 

  

      

      

Değerlendirme, PEMDER Genel Ölçütleri ve Disipline Özgü Ölçütlerine göre yürütülmüştür: 
  

 

 

 

 

 
Görüşülen Kişiler (Gerektiği kadar satır ekleyebilirsiniz) 

 

 Adı -Soyadı Görevi  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 

FORM 1 

EĞİTİM PLANI ANALİZİ 
 

Kurum  

 

Program  
 

 
Lütfen kurum ziyaretinden önce doldurunuz ve eğitim planı analizinin bir kopyasını ilk takım toplantısında 
takım başkanına veriniz. Ziyaret sırasında ders içerikleriyle ilgili yorum ve analizlerinizi yansıtacak şekilde 
gerekli değişiklikleri yaparak forma son şeklini veriniz. 

 

PEMDER     

Eğitim Planı Kategorileri 

Kategori Kredisi ya da AKTS Kredisi 

Özdeğerlendirme (Çizelge 4) Program Değerlendiricisi 

Zorunlu Seçmeli Zorunlu Seçmeli 

Temel Bilimler     

Planlama ve Tasarım     

Mesleki Konular     

Genel Öğretim     

Diğer     

Genel Toplam     

Genel Oran (%)     

Planlama ve Tasarım Dersleri Toplamı     

Planlama ve Tasarım Dersleri Oranı (%)     
                        

Eğitim Planı Bileşenleri Bileşenler sağlanmakta mıdır? 

Evet Hayır  

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

öğretim planında yer alan tüm derslerin en az % 25’ini 

oluşturmalıdır.   

Planlama ve tasarım konusundaki derslerin kredi toplamı (ders 

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

az % 50’sini oluşturmalıdır.   

Seçmeli dersler arasında program dışı derslere de yer 

verilmelidir.   

Öğretim programının içeriğini bütünleyen ve program amaçları 

doğrultusunda genel ve mesleki derslere yer verilmelidir.    
 
 
 
 

Eğer yukarıdaki bileşenlerin herhangi biri için “Hayır” işaretlendiyse, söz konusu yetersizliği 
Form 4’te açıklamayı unutmayınız. 



 

 

 

 

 

FORM 2 

NOT BELGESİ ANALİZİ 

 
 

Kurum  

 

Program  
 

 
Lütfen kurum ziyaretinden önce doldurunuz ve not belgesi analizinin bir kopyasını ilk takım toplantısında 
takım başkanına veriniz. 
 
 

PEMDER     

Eğitim Planı Kategorileri 

Örneklenen öğrencilerce kazanılan krediler 

(Kategori Kredisi ya da AKTS Kredisi) 1) 

A Öğrencisi B Öğrencisi 

Zorunlu Seçmeli Zorunlu Seçmeli 

Temel Bilimler     

Planlama ve Tasarım     

Mesleki Konular     

Genel Öğretim     

Diğer     

Genel Toplam     

Genel Oran (%)     

Planlama ve Tasarım Dersleri Toplamı     

Planlama ve Tasarım Dersleri Oranı (%)     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Örneklenen öğrencilerce kazanılan krediler kurumdan istenen öğrenci/mezun not belgelerine 

dayanmalıdır. Bu not belgelerinin Diploma Eki'nde yer alan ve program (müfredat) temelli belgeler değil, 

öğrencinin her yarıyıl kayıtlı olduğu dersleri, kredilerini ve notlarını kronolojik bir sırada gösteren 

Öğrenci Not Belgesi olması gerekmektedir. 



 

 

 

 

 

FORM 3  

PROGRAM DEĞERLENDİRİCİ ÇİZELGESİ 

 

 Kurum: Program:      

 Takım Başkanı: Ziyaret Tarihleri:     

 Program Değerlendiricisi: Program Eş Değerlendiricisi:    

 

1. 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)      

1.3.1. Programın, program öğretim amaçlarını ve program çıktılarını 

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

DİSİPLİNE ÖZGÜ YETKİNLİKLERİ kazandırmaktadır.      

1.3.2. Öğretim planının uygulanmasında kullanılan öğretim yöntemleri, 

istenen bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılmasını 

garanti etmektedir.      

1.3.3. Öğretim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına 

alan ve sürekli gelişimini sağlayan bir öğretim yönetim sistemi 

bulunmaktadır. 
     

1.3.4. 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.      

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

konulara yer verilmektedir.      

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

amaçlarına ulaşma düzeyi değerlendirilmektedir ve bu değerlendirmeye 

öğrenciler de katılmaktadır.      

1.3.7. 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      

1.4.1. 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.      

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

Mimarlığı alanında lisans derecesine sahiptir.      

1.4.3. 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.      

1.4.4. Öğretim kadrosu, mesleki gelişmeleri ve programın başarısı bağlamında 

araştırma, mesleki hizmet ve uygulamalar, kongre ve konferanslar ve 

benzeri etkinliklere katılmaktadır.      

1.4.5. Öğretim elemanlarının ders görevlendirmeleri, programın özgörevi, 

derslerin içeriği ve öğretim elemanlarının uzmanlaştığı alanlara uygun 

yapılmaktadır.      

1.4.6. Öğretim üyesi atama ve yükseltme ölçütleri, öğretim kadrosundan 

beklenenleri sağlamaya ve geliştirmeye yönelik olarak belirlenmiş ve 

uygulanmaktadır.      



 

 

 

1.5. ALTYAPI, ALET-EKİPMAN, TEKNOLOJİ  

1.5.1. Program, personelinin ve öğrencilerinin gereksinimlerine cevap verecek 

ve programın öğretim amaçlarını gerçekleştirecek büyüklük ve 

donanımda mekanlara sahiptir.      

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

ve program çıktılarına ulaşmak için yeterlidir ve öğrenmeye yönelik bir 

ortam hazırlamaktadır.      

1.5.3. 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.      

1.5.4. Programın bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın öğretim 

amaçlarını destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin 

bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzeydedir.      

1.5.5. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları ve yararlanabilecekleri Peyzaj 

Mimarlığı ile ilgili kaynaklar, program öğretim amaçlarına ve program 

çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeydedir.      

1.5.6. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuarlarında gerekli iş sağlığı ve 

güvenliği önlemleri alınmıştır.      

1.5.7. Engelliler için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
     

1.6. KURUM DESTEĞİ VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ  

1.6.1. Program, özgörevi ve amaçlarını gerçekleştirecek yetkiye ve kaynaklara 

sahiptir.      

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

dağıtımında izlenen strateji, programın kalitesini ve bunun 

sürdürülebilmesini sağlayacak düzeydedir.      

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

araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlayacak yeterliliktedir.      

1.6.4. Öğrenciler için karşılıksız burs ve çalışma bursu olanakları 

bulunmaktadır.      

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

işletmeye yetecek parasal kaynak bulunmaktadır.      

1.6.6. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal 

hizmetler vardır ve teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını 

sağlamaya destek verecek sayı ve niteliktedir.      

1.6.7. Öğretim elemanları programın yönetiminde ve öğretim elemanlarının 

değerlendirilmesinde söz sahibidir.      

1.6.8. 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  

1.7.1. Programın mezunlar, kurumlar, profesyonel topluluklar, yerel 

topluluklar ve genel olarak halkla iletişim planı vardır.      

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

olarak halkla etkileşime girerek mesleği temsil etmekte ve 

savunmaktadır. 

     

1.7.3. 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.      

 

 

 

 



 

 

 

 

2. DİSİPLİNE ÖZGÜ 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 

Görüş 

1. 

Gün 

2. 

Gün 

Sonuç 

Bildirimi 

 

2.1.  PEYZAJ MİMARLIĞI KURAMI VE METODOLOJİSİ      

2.1.1. Program, peyzajın çok katmanlı yapısının (jeomorfoloji, bitki 
örtüsü, arazi deseni gibi somut unsurların yanı sıra mekana ilişkin 
soyut anlatımlar ve semboller) öğretimini kapsamaktadır.      

2.1.2. Program sadece doğa bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani 
bilimler gibi çeşitli disiplinlerin peyzaja yaklaşımlarının öğretimini 
değil, bireylerin, grupların ve toplumun peyzajı neden değiştirmek 
ve yeni peyzajlar oluşturmak istediklerini sorgulayan bir öğretimi 
kapsamaktadır.      

2.2. PLANLAMA, TASARIM, YÖNETİM      

2.2.1. Yaratıcılık gerektiren ve bu yaratıcılığın peyzajın gelişimi için iyi 

çözümler sunmanın yanı sıra süreçleri yönetme konusunda da söz 

konusu olduğu planlama, tasarım ve yönetim yetkinliklerini stüdyo 

çalışmalarıyla ve proje temelli olarak kazandırmaktadır.      

2.2.2. Program, peyzaj planlama, tasarımı ve yönetimi bağlamında:  

 
(a)   Mevcut bir peyzajı tanımlayabilme, analiz edebilme ve 

değerlendirebilme yetkinlik ve becerisi kazandırmaktadır.      

 
(b)  Peyzajın değiştirilmesi konusunda alternatif çözümler 

geliştirebilme yetkinlik ve becerisi kazandırmaktadır.      

 

(c)  Alternatiflerden en uygun olanına karar verebilme ve 

uygulanabilmesi için detay geliştirebilme yetkinlik ve becerisi 

kazandırmaktadır.      

2.2.3. Peyzaj planlama açısından öğrencilere, peyzajın gelecekte alacağı 

şekil bağlamında öneriler, alternatifler geliştirebilme ve bu önerileri 

bölgesel ve ülkesel politikalar, mekansal planlar ve çevresel etkiler 

bağlamında değerlendirebilme becerisi kazandırmaktadır.      

2.2.4. Peyzaj tasarımı açısından öğrencilere, peyzajın fiziksel değişimi 

konusunda fikir ve alternatifler geliştirebilme ve seçilen tasarım 

çözümünü, uygulama için detaylandırabilme yetkinliği 

kazandırmaktadır.      

2.2.5. Peyzaj yönetimi açısından öğrencilere, peyzajın uzun devreli 

gelişimi için öneriler sunabilme ve peyzajın dinamiklerinin (bitki, 

su, manzara gibi) insanlar ve kurumların eylemleri ile nasıl 

yönlendirilebileceği konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktadır.      

2.2.6. Program öğrencilere, bir açık ve yeşil alan sistemi (yeşil altyapı) 

oluşturabilme yetkinliğini kazandırmaktadır.      

2.2.7. Program, kuramsal açıdan kentsel açık ve yeşil alan planlamanın 

tarihi ve mevcut durumu hakkında bilgiler kazandırmanın yanı sıra 

kentlerin sosyal, çevresel ve estetik unsurlarına yönelik politik 

yaklaşımları da öğretmektedir.      

2.2.8. Program öğrencilere, peyzajların tarihsel gelişimini ve onlara 

yüklenen kültürel değerleri analiz edebilme becerisi 

kazandırmaktadır.      

2.2.9. Program öğrencilere kültürel peyzajların sürdürülebilirliği için 

fikirler üretebilme becerisi kazandırmakta ve ayrıca ulusal ve 

uluslararası mevzuat hakkında bilgi aktarmaktadır.      

2.2.10. Program, peyzajın işlevleri ve altyapı projelerinin peyzaj üzerindeki 

etkileri konusunda bilgi ve büyük altyapı projelerinin bir parçası 

olan ya da onlardan etkilenen peyzajları planlama, tasarlama ve 

yönetme yetkinliği kazandırmaktadır.      

2.2.11. Program, büyük ölçekli endüstriyel projeler, ulaşım projeleri, kıyı 

koruma projeleri, enerji projeleri, madencilik projeleri, katı atık 

projeleri gibi projelerin çevresel etkilerinin hafifletilmesi, bitki 

örtüsünün yeniden oluşturulması, yüzey suyu yönetimi gibi 

konularda bilgi kazandırmaktadır.      



 

 

 

 

2.3. YAPISAL VE BİTKİSEL MALZEME      

2.3.1. Program, peyzajda kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, 
kullanım yerleri, detay çizimleri ve teknik şartnameleri konusunda 
bilgi kazandırmaktadır.      

2.3.2. Program malzeme ve yapım teknikleri bağlamında yenilikçi 
çözümlerle ilgili bilgi aktarmaktadır.      

2.3.3. Program bitkileri kullanma, onlarla planlama ve tasarım yapma bilgi, 
beceri ve yetkinliği kazandırmaktadır.      

2.3.4. Bitki örtüsünün estetik yanı kadar ekolojik işlevleri de öğretilmekte; 
küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bitkisel doku üzerindeki 
sonuçlarını değerlendirebilme becerisi kazandırılmaktadır. 

     

2.3.5. Program, peyzajın ekolojik yapısını ve işlevlerini öğretmekte; 
peyzajların planlanması, tasarımı ve yönetimi ile ilgili eylemlerde 
ekolojik yapının nasıl korunacağı konusunda beceri ve yetkinlikler 
kazandırmaktadır.      

2.4. PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
 

2.4.1. Program bilgi teknolojileri (BT) ile ilgili:  

 
(a)  Peyzaj Mimarlığında BT’nin sağladığı olanakları aktarmakta; BT 

araçları hakkında ve ne zaman kullanılabileceklerine ilişkin bilgi 
sahibi yapmaktadır. 

     

 
(b)  Veri toplama ve işleme – Peyzajın unsurlarını, faktörlerini, 

sınıflarını tanımlama; uzaktan algılama; GPS, bilgi tarama ve 
dijitalleştirme yetkinliği kazandırmaktadır.      

 
(c)  Peyzajın unsurları ve süreçlerinin veri modellemesi yetkinliği 

kazandırmaktadır.      

 
(d)  Veri analizler için CBS, sunum ve görselleştirme için CAD 

kullanım temel becerileri kazandırmaktadır. 
     

 
(e)  Peyzaj tasarımında BT kullanımı, arazi modelleme, mekansal 

ilişkiler konusunda yetkinlik kazandırmaktadır.      

 
(f)   Sunum ve iletişimde BT kullanımı, iletişim ve sunum teknikleri 

konusunda beceriler kazandırmaktadır.      

 (g)  Peyzaj yönetiminde BT kullanımı becerisi kazandırmaktadır.      

 
(h)  Peyzaj konstrüksiyonunda BT kullanımı, detay ve teknik çizimler 

ve maliyet analizi için CAD kullanımı, ihale belgelerini 
hazırlama becerisi kazandırmaktadır.      

2.5. PEYZAJ MİMARLIĞINDA MESLEK PRATİĞİ      

2.5.1. Program, planlama/tasarım bürolarında, fidanlıklarda, şantiyelerde ve 
kamu kurumlarında yaptırdıkları stajlarla, öğrencilere meslek pratiği 
ile ilgili yetkinlikler kazandırmaktadır.      

2.5.2. Program, biri bitki materyali ve uygulama, diğeri ise 
planlama/tasarım konusunda olmak üzere en az iki yaz stajı 
yaptırarak, öğrencilere mesleki uygulama becerileri 
kazandırmaktadır.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PEMDER 
 

FORM 4 ve 5 için Açıklamalar 
 
Program Değerlendirme Formlarından (PDF) Form 4 ve Form 5, kurumu ziyaret eden 
değerlendirme takımının her program hakkındaki ilk değerlendirmesini özetlemektedir. 

 

Form 4’te, ölçüt ve alt-ölçüt sırasıyla ilgili alt-ölçüt numarasına gönderme yapılarak ayrıntılı 
ifadelerle açıklanır. 

 

Form 5’te, değerlendirme ölçütleri bağlamında yetersiz yanlar ve gözlemler belirtilir. Tanımları 

Form 5 altında verilen bu yetersizlikler, eksiklik (E), zayıflık (Z), kaygı (K) ve gözlem (G) olarak 

gösterilir. Verilen bir ölçütte birden fazla yetersizlik türü ve/veya gözlem bulunuyorsa, bunlarla 

ilgili harfler her birinden sadece bir adet olmak üzere yan yana kullanılır. Örneğin, bir adet zayıflık 

ve üç adet gözlem bulunan bir ölçüt için ZG kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORM 4 
 

  PROGRAM DEĞERLENDİRME ÖZETİ 

(ZİYARET SONUÇ TOPLANTISINDA BİR KOPYASINI KURUMA VERİNİZ) 

 
Kurum: Program:   
Değerlendirici: Tarih:   
Eş Değerlendirici: Takım Başkanı:  
 
Aşağıda, program ile ilgili yetersizlikler ve gözlemler hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır. 

(Bir ölçütle ilgili herhangi bir yetersizlik ve gözlem yoksa, bu durumu da belirtiniz)  
 
A. GENEL ÖLÇÜTLER 

 

1. PROGRAMIN ÖZGÖREVİ VE ÖĞRETİM AMAÇLARI 

 

2. ÖĞRENCİLER VE PROGRAM ÇIKTILARI 

 

3. ÖĞRETİM PLANI (MÜFREDAT) 

 

4. ÖĞRETİM KADROSU 

 

5. ALTYAPI, ALET-EKİPMAN, TEKNOLOJİ 

 

6. KURUM DESTEĞİ VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ 

 

7. MEZUNLAR, UYGULAMACILAR VE TOPLUMLA ETKİLEŞİM 

 

B. DİSİPLİNE ÖZGÜ ÖLÇÜTLER 

 

1. PEYZAJ MİMARLIĞI KURAMI VE METODOLOJİSİ 

 

2. PLANLAMA, TASARIM, YÖNETİM 

 

3. YAPISAL VE BİTKİSEL MALZEME 

 

4. PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

 

5. PEYZAJ MİMARLIĞINDA MESLEK PRATİĞİ 

 

 
Kuruma Önemli Notlar: 
 
1. Bu formdaki metinlerin, bu aşamada, kurumunuz dışında kullanılmaması, kurum içinde ise (üniversite 

üst yönetimi dışında) her metnin yalnızca ilgili programları yürüten bölüm ile sınırlı kalarak kullanılması 
beklenmektedir. 

 
2. Form 4 ve Form 5 ile bildirilen yetersizlikler PAK tarafından gözden geçirilmekte ve 

değerlendirmenin sonucu olan akreditasyon kararı PAK tarafından alınmaktadır. PAK, gerektiğinde 
Form 4 ve Form 5’te bildirilen yetersizlikleri gözden geçirilebilir ve bunlara dayanılarak verilen kararları 
değiştirilebilir. 



 

 

 

 

3. Bu formdaki metinlerde maddi hatalar varsa ve/veya değerlendirme takımı raporunun hazırlığında göz 
önünde bulundurulmak üzere ek bilgi sunulmak isteniyorsa ve/veya tespit edilen yetersizliklere ilişkin 

olarak kısa süre içinde bazı iyileştirmeler acilen devreye alınıp uygulanmaya başlanmışsa; bu hataların 
düzeltilmesi, ek bilgi sunulması ve/veya devreye alınan iyileştirmelerin kanıtlarının sunulması amacıyla 

ziyaret sonuç görüşmesi tarihini izleyen 30 gün içinde, fakülte dekanlığı tarafından takım başkanına 
elektronik ortamda yanıt (30-gün yanıtı) verilebilir 

 
4. Ziyaret sonuç bildirimlerine kurumlardan 30-gün yanıtı verildiği durumlarda; 
 

a. Genellikle akreditasyon kararları, değerlendirilen programların ziyaret sırasındaki durumuna 
dayandırılacaktır. 

 
b. Ancak, ziyaret sırasında saptanan yetersizlikler, gerekli düzeltme veya değişikliklerin ziyaret 

sonrası 30-gün içinde kararlaştırılmış ve uygulanmaya başlanmış olmaları ve yetkili yöneticiler 
tarafından imzalanmış resmi belgeler ile kanıtlanmış olması durumunda göz önüne alınabilirler. 

 
c. Kurum tarafından verilecek 30-gün yanıtının birincil amacı, ziyaret sonuç bildiriminde sunulan 

takım değerlendirmesinin dayandırıldığı bilgi, bulgu ve izlenimlerdeki “maddi hataları” 
düzeltmektir. 

 
d. Ancak, kurum 30-gün yanıtında değerlendirme takımı raporunun hazırlığında göz önünde 

bulundurulması için ek bilgi de sunabilir. 
 
e. Ancak, ziyaret sırasında saptanan yetersizlikler, gerekli düzeltme veya değişikliklerin ziyaret 

sonrası 30-gün içinde kararlaştırılmış ve uygulanmaya başlanmış olmaları ve yetkili yöneticiler 
tarafından imzalanmış resmi belgeler ile kanıtlanmış olması durumunda düzeltilmiş sayılırlar. 

 
f. Bir yetersizliği gidermeye yönelik bazı girişimlerde bulunulmuş ve bazı önlemler alınmaya 

başlanmış olmasına karşın, bu önlemlerin etkilerinin tam olarak sonuç vermeye başlamadığı 
durumlarda veya yalnızca bazı iyi niyet işaretlerinin görüldüğü durumlarda, düzeltici önlemlerin 
(örneğin: yeni bir öğretim üyesinin atanması için işlemlerin başlatılması, yeni bir dersin 
eklenmesi, ek mali kaynak veya teçhizat planlanması) etkileri PAK tarafından bir sonraki 
planlanmış ara ziyaret veya ara rapor değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır. 

 
g. "30-gün yanıtı" hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:  

o Değerlendirilen her program için ayrı bir 30-gün yanıt dosyası hazırlanmalıdır. 
 

o Değerlendirilen program için verilen her yanıtta, ilgili ölçüt ve bu ölçütle ilgili bu formda 
verilmiş olan değerlendirme metni, o yanıtın başlığı olarak kullanılmalıdır. 

 
o Maddi hata düzeltmesi talebi ile ilgili gerekçelere ve/veya devreye alınan iyileştirmeler ile 

ilgili somut kanıtlar, 30-gün yanıtının metninde ya da ekinde mutlaka yer verilmelidir. 
 

o 30-gün yanıtları gereksiz ayrıntılar içermemeli ve olabildiğince kısa tutulmalıdır. 

o Daha önce gönderilen bilgi ve belgeler 30-gün yanıtında tekrarlanmamalıdır. 
 

o 30-gün yanıtında bu formda verilmiş olan değerlendirmelerden sadece maddi hata 
düzeltmesi talep edilenler ve/veya iyileştirme yapılanlar yer almalıdır; dolayısıyla, bu 
formda verilmiş olan değerlendirmelerin hepsine ayrı ayrı yer verilmesi beklenmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORM 5 

YETERSİZ YANLARIN ÖZETİ 

( ZİYARET SONUÇ TOPLANTISINDA BİR KOPYASINI KURUMA VERİNİZ) 

 

Kurum:  Program: 

Değerlendirici: 

 

Tarih:  

Eş-Değerlendirici: 

 

Takım Başkanı  
     

 
   

PROGRAM ÖLÇÜTLERİ 

 

 

Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K", Gözlem için "G" 

kullanınız(1),(2). Bir ölçütle ilgili olarak programın hiç bir yetersizliği 

bulunmuyorsa ilgili satıra (+) işareti koyunuz. 

Değerlendirici tarafından            

doldurulacak sütunlar 
PAK tarafından 

doldurulacak sütunlar 

Bir önceki 

değerlendirme 

Sonuç 

bildirimi 
+30 - +60 

Gün sonucu 

Tutarlılık 

sonucu 

PAK 

kararı 

A. GENEL ÖLÇÜTLER 
1.PROGRAMIN ÖZGÖREVİ VE ÖĞRETİM 

AMAÇLARI 
     

2.ÖĞRENCİLER VE PROGRAM ÇIKTILARI      
3.ÖĞRETİM PLANI (MÜFREDAT)      

4.ÖĞRETİM KADROSU      
5. ALTYAPI, ALET-EKİPMAN, TEKNOLOJİ      
6.KURUM DESTEĞİ VE KARAR ALMA 

SÜREÇLERİ 
     

7.MEZUNLAR, UYGULAMACILAR VE 

TOPLUMLA ETKİLEŞİM 
     

B. DİSİPLİNE ÖZGÜ ÖLÇÜTLER 
1.PEYZAJ MİMARLIĞI KURAMI VE 

METODOLOJİSİ 
     

2. PLANLAMA, TASARIM, YÖNETİM      
3. YAPISAL VE BİTKİSEL MALZEME      
4. PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİ 
     

5. PEYZAJ MİMARLIĞINDA MESLEK  

PRATİĞİ 
     

_________________ 
1 Terimlerin Tanımı: 

 
Eksiklik: Bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Dolayısıyla, program ölçütle uyum içinde değildir. Bu ölçütün 
sağlanması için kurum tarafından acil önlemler alınması gereklidir. 
 
Zayıflık: Bir ölçütün kısmen sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve bir sonraki genel 
değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı garantisi bulunmadığını gösterir. Dolayısıyla, 
ölçütün daha kuvvetli bir şekilde sağlanması için kurum tarafından düzeltici önlemler alınması gereklidir. 
 
Kaygı: Bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme potansiyelinin olduğunu ve bu 

ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. Dolayısıyla, ölçütün sağlanmasının devamını garanti etmek için kurum 
tarafından olumlu bir girişim yapılmasında yarar vardır. 
 
Gözlem: Değerlendirmede kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili olan veya olmayabilen bir izlenim, yorum veya 

öneridir ve kurumun programlarını daha da geliştirmek için gösterdiği sürekli çabalara yardımcı olmak üzere belirtilir. 

 



 

 

 

 

 

FORM 6 

ZİYARET SONUÇ BİLDİRİMİ 

(ZİYARET SONUÇ TOPLANTISINDA OKUNMALIDIR - KURUMA KOPYASI VERİLMEZ) 

 
 
Kurum ziyareti sonuç görüşmesinde okunmak üzere hazırlanacak Sonuç Bildiriminde, önce ilgili 

program için belirlenen güçlü yönler vurgulanmalıdır
(1)

. Daha sonra programda her bir ölçüt için 
belirlenen eksiklik, zayıflık, kaygı ve gözlem değerlendirmeleri ölçüt ve alt-ölçüt numarası 
sırasında, kısa gerekçelerini vererek, konuşma dilinde yazılmış şekilde okunmalıdır. 
 
Eksiklik, zayıflık ve kaygıların anlatımında PEMDER Ölçütleri referans alınmalı ve ölçütlerdeki dil 
kullanılmalıdır. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

PROGRAM ZİYARET SONUÇ BİLDİRİMİ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Ara Değerlendirme sonuç görüşmesi uygulaması aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:  

a) Takım tarafından herhangi başka bir programın genel değerlendirmesi yapılmıyorsa, takım başkanı tarafından 
sunulan ilk bölümde kurumsal güçlü yanlar, yetersizlikler, gözlemler kısımları kullanılmamalıdır.  

b) Bir önceki PEMDER raporunda bildirilen yetersizlikler ve gözlemlerin her birine çok kısa birer gönderme 
yapılarak ya da sadece bunlara eksiklik/zayıflık/kaygı/gözlem olarak değinilerek, bu değerlendirmelerin her birinin 
kaldırıldığı/değiştirildiği/değiştirilmediği bilgisi ve gerekçesi kısaca verilmelidir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PEMDER 

ÖNERİLEN AKREDİTASYON KARARI 

 

 
KURUM PROGRAM 

  

 
SGD (Sonraki Genel Değerlendirme) – Bu karar, programın uygulanan ölçütlere tam 

uyduğunu gösterir. Bu karar, yalnızca genel bir değerlendirmeden sonra alınabilir ve 

süresi genellikle beş (5) yıldır. 

AR (Ara  Rapor) - Bu  karar,  programın  niteliğinin  bir  sonraki  genel  değerlendirmeye  

kadar bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha 

kuvvetli sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak 

düzeltici önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi için kurum ziyaretini  

gerektirmemektedir.  Ancak,  kurumun,  aldığı  düzeltici önlemlere odaklanmış bir rapor 

vermesi gerekmektedir. Bu karar, ancak bir genel değerlendirmede verilebilir ve süresi 

genellikle iki (2) yıldır 

AZ (Ara  Ziyaret) - Bu  karar,  programın  niteliğinin  bir  sonraki  genel  değerlendirmeye   

kadar bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha 

kuvvetli sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak 

düzeltici önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi  için  kurum  ziyaretini  

gerektirmektedir.  Ziyaret  öncesinde,  kurumun,  aldığı düzeltici önlemlere odaklanmış 

bir rapor vermesi de gerekmektedir. Bu karar, ancak bir genel değerlendirmede 

verilebilir ve süresi genellikle iki (2) yıldır. 

RU (Raporla Uzatma) – Bu karar, bir önceki AR kararında belirtilen zayıflıkları gidermek 

üzere kurum tarafından  yeterli  önlemlerin  alındığını  gösterir.  Bu  karar,  yalnızca  AR  

değerlendirmesinde alınabilir. Bu karar akreditasyonu bir sonraki genel değerlendirmeye 

kadar uzatır, dolayısıyla süresi genellikle üç (3) yıldır. 

ZU (Ziyaretle Uzatma) – Bu karar, bir önceki AZ kararında belirtilen zayıflıkları gidermek 

üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu karar, yalnızca AZ 

değerlendirmesinde alınabilir. Bu karar, akreditasyonu bir sonraki genel 

değerlendirmeye kadar uzatır, dolayısıyla süresi genellikle üç (3) yıldır. 

AV (Akreditasyon Vermeme) – Bu karar, akreditasyonu bulunmayan bir programın ilk kez 

genel değerlendirmesinden sonra alınabilir. Bu karar, ilk kez genel değerlendirmesi 

yapılan bir programın ölçütle ri sağlamayan eksiklikleri olduğunu gösterir.  

S (Sonlandırma) – Bu karar, genellikle bir kurumun kapatılma kararı alınan bir programın 

akreditasyonunun sonra erdiği tarihten itibaren uzatılması istemine yanıt olarak alınır. Bu 

kararın amacı, kapatılacak programda halen öğrenim görmekte olan öğrencileri 

kapsamaktır. Bu kararın süresi genellikle bir (1) yıldır. Kurum tarafından verilen yıllık 

raporlara dayalı olarak toplam üç (3) yılı aşmayacak şekilde akreditasyon uzatması 

verilebilir 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORM 7 

PROGRAM AKREDİTASYON KARARLARI 

KISA FORM  

(TAKIM BAŞKANI DOLDURACAKTIR) 

 
 

 

Kurum: ___________________________________ 

 
 

Program Ziyaret Sonu + 60 Gün PAK 

Adı Önerisi Önerisi Kararı 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Açıklamalar: 

 
Takım Başkanları, program değerlendiricilerinin değerlendirdikleri programla ilgili akreditasyon önerilerini 
"Ziyaret Sonu Önerisi" sütununa işleyecektir. 

 

Takım Başkanları "Ziyaret Sonu Önerisi" ve "+60 Gün Önerisi" sütunlarını değerlendirilen tüm programlar 
için tek bir form üzerinde dolduracak ve bu formu "Taslak Rapor" ile birlikte PAK Başkanlığına iletecektir. 

 

"PAK Kararı" sütunu PAK Başkanlığı tarafından hazırlanacak PAK kararları için kullanılacaktır. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZİYARET SONRASI İÇİN  

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR 

 
Değerlendirme takımının kurumu ziyaretinin hemen arkasından son süreç evresi başlar. Son süreç 
program değerlendirme işleminin önemli bir kısmıdır ve aşağıdaki aşamalardan oluşur: 

 

 Programların 30-gün Yanıtı: Değerlendirilen programlar için kuruma verilen ziyaret sonuç 
bildiriminde maddi hata varsa veya kurum ziyaretini izleyen 30 günlük süre içinde programla 
ilgili bazı iyileştirmelerin uygulanması başlatılmışsa, programları değerlendirilen kurum bu 
hataların düzeltilmesi veya uygulamaya konulan iyileştirmelerin belirtilmesi amacıyla ziyareti 
izleyen 30 gün içinde takım başkanına yanıt verebilir. Bu yanıt elektronik ortamda verilmelidir. 
Eğer 30-gün yanıtı verilmeyecekse, bu durum kurum tarafından takım başkanına elektronik 
ortamda bildirilmelidir.



 Taslak Rapor: Her kurum ziyareti sonrasında, ziyaret takımları tarafından birincil bulguları ve 
akreditasyon önerilerini içeren bir taslak değerlendirme raporu hazırlanır ve 60 gün içinde PAK 
Başkanlığına yazılı olarak teslim edilir. Bu taslağın değerlendirilen her program için ilgili 
program değerlendiricisinin değerlendirmelerini içeren ayrı birer bölüm içermesi beklenir. 
Ziyaret edilen kurum tarafından sonuç bildirimine 30-gün yanıtı verilmesi durumunda; taslak 
raporlar üzerindeki düzeltmeler, kurum ziyareti sırasında toplanan ya da değerlendirme 
işlemlerinin başında kurum tarafından sağlanan bilgilerdeki hataları giderecek şekilde ilgili 

program değerlendiricilerinin görüş ve önerileri de alınarak takım başkanı tarafından yapılır.



 Kesin Rapor: PAK Başkanlığına yazılı olarak teslim edilen taslak raporlar, tutarlılık ve yazım 
kontrolleri yapıldıktan sonra PAK üyelerinin onayına sunulur. Onaylanan raporlar, kurumlara 
gönderilecek kesin raporlardır.



 Ziyaret öncesi ve ziyaret sırasındaki çalışmalarınız süresince aldığınız notları ve doldurduğunuz 
formları ziyaret sonrasında saklayınız. Bu notlar, Takım Başkanı veya PAK tarafından 
görüşlerinize tekrar başvurulması halinde, size yardımcı olacaktır.

 


