
TOROS GSTMF Mimarlık TYYÇ  

Program Kazanımları 

1. Mesleki etik davranışı ve sorumluluk bilgisine sahip olma ve bu yönde davranışları sergileme becerisini 

gösterebilme,  

2. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda mimarlık alanında bilgi edinme, bu bilgileri eleştirel bir bakış 

açısıyla kullanarak farklı ortamlara ve kültürlere göre değerlendirme, karşılaştırma ve eleştirme yetisine sahip 

olma, 

3. Mimarlık alanında insan ve yapılı çevre arasındaki ilişkiyi, toplumsal etkenler, kültürel çeşitlilik, insan ve 

kullanıcı grupları davranışları ve psikolojisi ile ilişkilendirme bilgi ve yetisini edinme, 

4. Yaratıcı düşünme ekseninde, mimari tasarım ilkelerinin söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü oluşturacak bir 

şekilde üretim ve projelendirme becerisine sahip olma, 

5. Mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, proje konu alanı ve çevresinde araştırma 

yaparak bilgi toplayabilme; sözlü, yazılı ve görsel kaynaklara ulaşabilme, analiz ve değerlendirme yoluyla 

verilen konuyu tasarlama, projelendirme, sunabilme ve uygulamaya aktarabilme becerilerinin kazanımı, 

6. Bir kent üniversitesi olarak, içerisinde yaşanan kenti (Mersin), tarihi, yerel, kültürel değerlerini göz önünde 

tutarak, kent belleğini yaşatma sorumluluğunu, tüm mimarlık, kentsel tasarım ve şehircilik çalışmalarına 

yansıtabilme yetisi ve duyarlılığına sahip olma, 

7. Koruma kuram ve yöntemleri konusunda edinilen bilgi doğrultusunda anıtsal yapılar ve sivil mimari 

örneklerini belgeleme ve projelendirme becerisine sahip olma, kültür varlığı mimarlık yapıtlarının korunması 

ve tanıtılması konusunda farkındalık edinimi, 

8. Mimarlık tarihi ve kuramları, sanat kültürü ve estetik değerlerle ilgili bilgiye sahip olma, diğer sanat dalları ile 

mimarlık alanı arasında olagelen arakesit, kesişme ve etkileşimler ile meslek alanında yapılan çalışmaları 

takip etme, gerçekleştirilen projeleri yorumlama, karşılaştırma ve değerlendirebilme ve mimarlık alanı ile 

bütünleştirme yetisine sahiplik, 

9. Planlama, şehircilik ve kentsel tasarımla ilgili bilgi birikimini, mimarlık ve kent kapsamında bütünleştirebilme, 

bu konulara ilişkin bilgi, yöntem ve tekniklerin kullanımı mesleki açısından geliştirme ve derinleştirme 

becerisinin edinimi,  

10. Yapı, yapı elemanları, malzeme ve teknolojisine ilişkin temel bilgilerine sahip olma ve yeni gelişimleri takip 

edebilme doğrultusunda projelendirme ve gerekli - yeterli detay çözümü üretebilme becerilerinin edinimi, 

11. Mimarlık alanında çevresel ve evrensel tasarım ilkelerini kullanarak ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ekolojik, 

alternatif, yeşil ve sağlıklı çevrelerin oluşturulması bilgisine, sorumluluğuna sahip olma ve çevreye duyarlı 

tasarım önerileri yapabilme ve uygulamaya yönelik üretebilme yetisi kazanımı  

12. Meslek pratiği kapsamında yasal haklar ve sorumlulukların bilincinde olarak, proje - uygulama yönetimi, 

mimarlar ve iş paydaşları yapılan takım çalışmaları, meslek odaları ile birlikte, uluslararası ve yerel normlara 

sahip çıkabilme farkındalığı ve becerisinin edinimi,    

13. Mimarlık alanı ile ilişkili olan diğer disiplinlerle etkileşimi gözlemleme ve kendi meslek alanı ile bağdaştırma, 

mimarlık ve meslek paydaşı diğer alanlardaki öğrenci / öğrenci grupları ile, ulusal / uluslararası mimar 

adaylarıyla yüz yüze ya da sanal ortamlarda iletişim kurabilme, ekip çalışması yapabilme, sorumluluk alabilme 

ve etkin ve uyumlu çalışma yetisiyle edinimi,  

14. Mimari tasarım alanında düşünme, üretme ve sunum süreçlerinde güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilme, bilgisayar destekli tasarım yazılım alanında programlarını etkin kullanabilme, bu konuda ortaya 

çıkan yenilikleri takip etme ve proje sunumlarında yetkin bir şekilde kullanabilme, 

15. Mimarlık alanında kuram, tasarım ve uygulama üzerine lisans düzeyinde edinilen bilginin paylaşılması ve 

yetkinleşerek üretimi / artışının sağlanabilmesi için mesleki okur-yazarlık; eleştirel düşünme, konuşma ve 

yazabilme konularında yeterli düzeyde beceriye sahip olma, 

16. Yabancı dilde (İngilizce ya da üniversitenin seçtiği dilde) konuşma ve yazma eylemlerini etkin bir şekilde 

kullanabilme ve mimarlık alanında AB ülkelerinde aranan B2 düzeyinde kendini ifade etme becerisine  sahip 

olma, 

17. Eğitimde hareketlilik kapsamında, gerek ulusal gerekse uluslararası ortaklıklar çerçevesinde (Farabi, Erasmus, 

vb.) tasarım, teknik ve kültürel bağlamda edinilen bilgi ve deneyimi sentezleyerek çalışmalarına yansıtabilme. 


