MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU (MİAK)

Mart 2010

2006 yılında Mimarlar Odası Genel Kurulu’nda kabul edilen Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK)
Yönetmeliği çerçevesinde MİAK’ın kuruluş çalışmaları başlamıştır. 2006-2008 döneminin ardından,
MOBBİG’in 26. ve 28. toplantılarında belirlenen 5 üye ve TMMOB Mimarlar Odası’nın 41.
dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2 Mimarlar Odası temsilcisi ile birlikte
MİAK oluşturulmuştur.
Orhan Hacıhasanoğlu / Başkan (02.05.2009’a kadar)
Nur Esin - Başkan (17.06.2009 tarihinden sonra), Başkan Yardımcısı (17.06.2009’a kadar)
Çetin Türkçü - Başkan Yardımcısı (02.05.2009’dan sonra) (17.06.2009’dan itibaren Bşk. Yrd.)
Bülend Ceylan - Üye
Hakkı Önel - Üye
Selahattin Önür - Üye
Çelen Birkan - Üye (02.05.2009’dan sonra)
Füsun Alioğlu - Üye (03.10.2009’dan sonra)
Sema Ergönül - Üye (03.10.2009’a kadar)
Yüksel Yurtkuran - Üye (02.05.2009’a kadar)
Tülin Barutçular - Yürütücü sekreter
Geçtiğimiz iki yıllık dönemde; 11 adet Kurul Toplantısı, 2. Özdeğerlendirme Çalıştayı, 2. ve 3.
Danışma Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiştir. Kurul üyeleri bu dönemde düzenlenen MOBBİG
toplantılarına ve iki yılda bir düzenlenen 5. Mimarlık Eğitim Kurultayı’na katılmışlardır. Bu
toplantılarda Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun çalışmalarını içeren sunumlar yapılmıştır.
“Mimarlık Akreditasyon Kurulu 2009 Süreçler” belgesi düzenlenerek web sayfasında duyurulmuştur.
Özde değişiklik yapılmadan aşağıda görülen düzenlemelerle ilgili konular gündeme alınmıştır:
- Ziyaret takımı havuzunun oluşturulması çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan “ Ziyaret
Takımı Bilgilendirme Çalıştayı”nın madde olarak belgeye eklenmesi (referans. MİAK
Çalışma Esasları MADDE 8),
- Belgenin içindeki imlâ hatalarının giderilmesi ve bazı ifadelerin yeniden düzenlenmesi,
- Çalışma takviminin gözden geçirilerek düzenlenmesidir
“MiAK 2009 Koşullar” belgesi de MİAK web sayfasında yayınlanmaktadır. Kurul, 3. Madde
akreditasyon koşulları altında 3.3. maddede belirtilen “mezunların kazanması gereken bilgi ve
beceriler” başlığına giren konu başlıklarının ve içeriklerinin yeniden yorumlanması ve ihtiyaca göre
yeniden düzenlenmesi yönündeki çalışmalarını başlatmıştır.
Dış değerlendirme etkinliklerini, program özdeğerlendirme raporunu incelemenin yanı sıra, yerinde
izleme ve incelemelerde de bulunarak sürdüren, kararlara temel olacak raporlarını hazırlayan ziyaret
takımlarının oluşturulması çok önemlidir. Başvuran kurumların onayı da alınarak kurulan ziyaret
takımları uzman değerlendirmeciler havuzu gerektirmektedir. Aday değerlendirmeciler oldukça
karmaşık olan ziyaret öncesi ve süreci takvimi ve etkinlikleri hakkında bilgilendirilmektedirler.
Adayların ziyaret takımına katılmadan önce kendi isteklerine bağlı olarak “Ziyaret Takımı
Bilgilendirme Çalıştayı”’na katılması yönünde bir madde MIAK 2009 belgelerine eklenmiştir.
Havuzun giderek zenginleşmesinin başvuruların artması ile daha da önem kazanacağı açıktır. Ziyaret
takımı kurulmasında, daha önceden bu deneyimi yaşamış en az bir üyenin yer alması ve yetişmek
üzere bir gözlemcinin de sürece katılmasına dikkat edilmektedir.
Şu anda akreditasyona başvuran ve akreditasyon sürecinde olan toplam üç program bulunmaktadır.
Ocak 2010’da bir program daha akreditasyon için başvurmuş, niyet mektubunu vermiştir.
Programların ziyaret takımları; değerlendirici veritabanında yer alan, hali hazırda yönetici durumunda
olmayan kişiler arasından belirlenen bir başkan, iki üye ve iki gözlemciden (Program ve MİAK
tarafından belirlenen) oluşturulmuş, içinde bulunduğumuz dönem için ziyaret takvimleri
belirlenmiştir.
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Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği, Çalışma Esasları, Koşullar ve Süreçler Belgelerine bağlı
olarak 2009 takvimine alınan “2. Özdeğerlendirme Çalıştayı”, 4 Nisan 2009 tarihinde İstanbul Teknik
Üniversitesi Taşkışla Senato Salonu’nda düzenlenmiştir. Çalıştay; Kurul ve ziyaret takımı üyelerinin
yanı sıra, 11 üniversitenin mimarlık eğitim programlarının sorumlularının katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.
Mimarlık Akreditasyon Kurulu bu dönem, 21 Nisan 2008 ve 21 Kasım 2009 tarihlerinde 2. ve 3.
Danışma Kurulu toplantılarını gerçekleştirmiştir. Toplantılara; MİAK üyeleri ile üç öğrenci üye,
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Toplu
Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Bayındırlık ve İskân Bak. Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Mimarlık
Vakfı gibi kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra serbest çalışan mimarlar da katılmıştır. İkinci
toplantıda çalışmalar hakkında genel bilgilendirme yapılmış, değerlendirme ölçüt ve standartları
tartışılmıştır. Üçüncü toplantıda ise daha çok MİAK’ın yeniden yapılanması üzerinde durulmuş, yurt
içi (YÖK) ve yurt dışı tanınırlık koşulları ele alınarak, UIA ve AB’nin talep ettiği 5 yıllık, iki aşamalı
eğitimle kazanılacak bilgi beceriler ve akreditasyon koşulları, Türkiye’de yasalarla belirlenen 4 yıllık
mimarlık eğitiminin kazandıracağı bilgi ve beceriler olarak değerlendirilmiştir
"KKTC MİAK “Özdeğerlendirme Çalıştayı Hazırlık Toplantısı” KKTC Yükseköğretim Planlama,
Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı’nın daveti ile 19 Aralık 2009
tarihinde, yarım günlük bir bilgilendirme toplantısı olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörlük
Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’a; YÖDAK Başkanı, YÖDAK üyesi, KKTC Eğitim
Bakanlığı’ndan yüksek öğretim müfettişi, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı ve KTMMOB Genel
Sekreteri ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan
Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Bölümlerinden Dekan,
Bölüm Başkanı ve ilgili öğretim üyeleri olmak üzere 18 öğretim üyesi katılmıştır.
MOBBİG tarafından belirlenecek 5 üye için MİAK tarafından seçim ilkeleri hazırlanmış, oluşturulan
Komisyon tarafından MOBBİG 28’de Trakya Üniversitesi’nde sunulmuş ve MOBBİG tarafından
kabul edilmiştir. Belgeye; www.miak.org /ARŞİV bölümünden ulaşılabilir.
MİAK yeni dönem için hedeflerini aşağıda görüldüğü gibi belirlemiştir:
a) Önümüzdeki dönemde, koşullar belgesi kapsamındaki mezunlara kazandırılacak bilgi ve beceriler
listesinin kapsamı ve ifadesi üzerinde çalışmalar sürdürülerek 2012 gözden geçirme aşaması için
hazırlıklar yapılacaktır.
b) MİAK örgütsel yapılanması doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarına devam edecektir. Bu konuda
faaliyet alanının genişleme olasılığı, yurt dışı ve yurt içi tanınırlık koşulları dikkate alınacaktır.
c) Ziyaret takımı havuzunun oluşturulabilmesi için, ölçütleri açıklanmış olan (1) güncellenmiş
değerlendirici önerilerinin ve (2) değerlendirici olarak yetiştirilmek üzere gözlemci önerilerinin
bölümlere iletmeleri istenecektir.
d) Ziyaretçi Takımlarında görev almak üzere MİAK paydaşlarından gözlemci önerileri isteyecek; bu
isimleri eğitim ve bilgilendirme amaçlı olarak programlı çalıştaylarına davet edecektir.
MİAK çalışmaları ile ilgili bilgiler MİAK web sayfasında bulunmaktadır. (www.miak.org)
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