2010-2011 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu
Bu faaliyet raporu MÜDEK'in 20.03.2010 tarihinde yapılmış olan 2010 yılı Genel Kurulu ile 19.03.2011
tarihli 2011 yılı Genel Kurulu arasındaki çalışma dönemi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler
aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir.
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1. Genel Kurul sonrası işlemler
20.03.2010 tarihinde yapılmış olan 2010 yılı Genel Kurul toplantısı sonrası Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve
ekinde verilmesi gerekli olan belgeler yasal süre içinde hazırlanarak, T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler
Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Nisan ayında teslimi gereken Dernek Beyannamesi de hazırlanarak, İl
Dernekler Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.
2. Yönetim Kurulu değişikliği ve toplantıları
2009 yılında iki yıllık bir dönem için seçilmiş Yönetim Kurulumuzun görev yapısı Arif Bülent Özgüler'in bir
üniversitede dekanlık düzeyinde idari bir görev üstlenmesi nedeniyle, 17.03.2010 tarihinde Yönetim Kurulu
üyeliğinden ayrılması üzerine
• Refik Üreyen, Başkan
• Şerife Birgül Ersolmaz, Sayman üye
• Bülent Emre Platin, Sekreter üye
• Engin Arıkan, üye
şeklinde oluşmuştur. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği MÜDEK tüzüğü gereğince birinci sıradaki Yönetim
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Kurulu yedek üyesi Mehmet Yalçın Tanes'e önerilmiştir. Mehmet Yalçın Tanes üyeliği kabul etmiş ve
26.03.2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulunda görevine başlamıştır. 26.03.2010 tarihinde yapılan
Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu'ndaki görev dağılımı aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır:
• Refik Üreyen, Başkan
• Şerife Birgül Ersolmaz, Başkan Yardımcısı
• Engin Arıkan, Sayman üye
• Bülent Emre Platin, Sekreter üye
• Mehmet Yalçın Tanes, üye
Geçen dönem içinde Yönetim Kurulu 26.03.2010, 12.04.2010, 04.06.2010, 29.06.2010, 27.07.2010,
09.08.2010, 23.09.2010, 06.11.2010, 06.01.2011, 14.02.2011 tarihlerinde olmak üzere toplam 10 toplantı
yapmıştır. Bu toplantılardan biri MÜDEK Merkezi'nde üyelerin bizzat katılımıyla, diğerleri elektronik
ortamda e-posta aracılığıyla gerçekleşmiştir. Toplantılara MAK adına MAK Başkanı olarak Hamit Serbest ve
zaman zaman MAK Başkan Yardımcısı Ahmet Aran, önceki MAK Başkanı Erbil Payzın, daha önceki MAK
Başkanı Ayşe Erdem-Şenatalar ve Denetim Kurulu üyesi Necati Aras katılmıştır. MAK üyeleri ve diğer
üyelerimiz elektronik ve fizikî ortamda yapılan toplantılara değerli önerileri ile katkılarda bulunmuştur.
3. MÜDEK belgeleri ve yönergeler
2010-2011 döneminde aşağıdaki belge ve yönergeler geliştirilmeye başlanmış, geliştirilmiş veya
güncellenmiş ve yayınlanmıştır.
Yeni belge:
• Türkçe-İngilizce Sözcük ve Terim Listesi (Sürüm 1.0 – 06.11.2010)
Sürümleri yenilenen belgeler:
• Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 1.2 – 26.03.2010)
• Özdeğerlendirme Raporu (Sürüm 2.2 – 06.11.2010)
• Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi (Sürüm 1.1 – 06.11.2010)
• Arşivleme Yönergesi (Sürüm 2.0 – 06.11.2010)
• Etik Kurallar (Sürüm 1.3 – 06.11.2010)
• Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 2.1 - 11.01.2011)
Geliştirilmekte olan belgeler:
• Bütçe ve Mali Süreçler Yönergesi
• Dokümantasyon Yönergesi
4. MÜDEK üyeliği
Bu dönem Sayın Hasan Mandal'ın yeni üye olarak katılımıyla toplam üye sayımız 33 olmuştur.
5. ENAEE ilişkileri, EUR-ACE Etiketi, EUR-ACE SPREAD projesi
ENAEE ilişkileri:
MÜDEK, 17.11.2006 tarihinden beri asil üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı
(ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education) ile ilişkilerini 2010 yılında da
aktif olarak sürdürmüştür. MÜDEK'i, ENAEE nezdinde temsil eden Erbil Payzın, 01.04.2009-31.03.2012
dönemi için üç yıl süre ile seçildiği ENAEE Yönetim Kurulu (Administrative Council) üyeliği görevini 2010
yılında da sürdürmüştür. Erbil Payzın 2010 yılı içinde yapılan ENAEE Yönetim Kurulu toplantılarının
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tümüne (hepsi Brüksel'de olmak üzere 4 toplantı) katılmış, ayrıca 26.10.2010 tarihinde Brüksel'e düzenlenen
ENAEE - International Engineering Alliance (IEA) ortak terimler çalışma grubu toplantısına ENAEE
temsilcisi olarak katılmıştır.
EUR-ACE Etiketi:
MÜDEK 2010 yılında akredite ettiği 49 programa EUR-ACE (First Cycle) Etiketi vermiştir. Bu programlar
MÜDEK'in web sitesinin yanı sıra ENAEE'nin ve FEANI'nin web sitelerinde de yayımlanmıştır.
ENAEE tarafından EUR-ACE Etiketi vermekle yetkilendirilen 7 akreditasyon ajansından biri olan MÜDEK'i,
ENAEE'nin EUR-ACE Label Committee adlı kurulunda Erbil Payzın temsil etmektedir. EUR-ACE Label
Committee, 2010 yılında, biri 01.03.2010 tarihinde İstanbul'da MÜDEK'in ev sahipliğinde olmak üzere,
toplam 3 toplantı yapmıştır. Erbil Payzın bu üç toplantının tümüne katılmıştır. Ayrıca, 01.08.2010-31.12.2010
tarihleri arasında EUR-ACE Label Committee başkanlığına vekalet etmiştir.
2010 yılında EUR-ACE Etiketi verme yetkisi almak üzere 5 yeni akreditasyon ajansı (ARACIS/Romanya,
KAUT/Polonya, NVAO/Hollanda-Belçika, OAQ/İsviçre, SKVC/Litvanya) ENAEE'ye başvurmuştur.
MÜDEK, bu akreditasyon ajanslarının başvurularının EUR-ACE Label Committee tarafından
değerlendirilmesi çalışmalarında aktif olarak yer almaktadır. Bu bağlamda Erbil Payzın ARACIS başvurusu
için kurulan değerlendirme takımının başkanlığını ve Ayşe Erdem-Şenatalar NVAO başvurusu için kurulan
değerlendirme takımının üyeliğini yapmaktadır.
EUR-ACE SPREAD Projesi:
EUR-ACE SPREAD Projesi Avrupa Komisyonu'nun Lifelong Learning (Yaşam Boyu Öğrenme) program
tarafından desteklenen bir projedir. Projenin amacı EUR-ACE Akreditasyon Sistemi'nin Avrupa içinde
değişik ülkelerde yaygınlaştırılmasını ve EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan akreditasyon ajansı sayısının
çoğaltılmasını sağlamaktır.
ENAEE koordinatörlüğünde ve Floransa Üniversitesi'nin liderliğinde yürütülen EUR-ACE SPREAD
Projesi'ne 6 Avrupa ülkesinden (Almanya, Belçika, İtalya, Litvanya, Romanya, Türkiye), mühendislik eğitimi
ve akreditasyonu ile ilgili, biri MÜDEK olmak üzere 10 ortak kuruluş katılmıştır. Proje 01.11.2008 tarihinde
başlamış ve 31.10.2010 tarihinde tamamlanıştır.
MÜDEK'in ENAEE tarafından değerlendirilme süreci EUR-ACE SPREAD Projesi kapsamında 2009 Ocak
ayında tamamlanmış ve bu proje tarafından kısmen fonlanmıştır. Proje süresi boyunca, 2010 yılı içinde ayrıca
daha önce sözü edilen 5 yeni akreditasyon ajansı (ARACIS/Romanya, KAUT/Polonya, NVAO/HollandaBelçika, OAQ/İsviçre, SKVC/Litvanya) EUR-ACE Etiketi verme yetkisi için ENAEE'ye başvuru yapmıştır.
Proje kapsamında MÜDEK Yönetim Kurulu üyemiz Birgül Tantekin-Ersolmaz Litvanya'nın akreditasyon
ajansı SKVC'nin EUR-ACE Etiketi verme için yetkilendirme başvuru hazırlık çalışmalarına "mentor" olarak
destek vermiştir.
EUR-ACE SPREAD Projesi Ara Dönem Konferansı (Mid-Term Conference) 01.03.2010 tarihinde
İstanbul'da, MÜDEK'in ev sahipliği ve İstanbul Sanayi Odası'nın sponsorluğunda düzenlenmiştir. Projenin
Sonuç Konferansı (Final Conference) ise, 25.10.2010 tarihinde Brüksel'de düzenlenmiştir. Her iki
konferansta MÜDEK proje süresince yürüttüğü faaliyetler ve elde ettiği kazanımlarla ilgili sunumlar
yapmıştır. 2010 yılında ayrıca İstanbul, Bükreş ve Brüksel'de olmak üzere 3 adet EUR-ACE SPREAD Proje
Yönetim Kurulu (Project Board) toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılara MÜDEK'i temsilen Erbil Payzın
(İstanbul ve Brüksel) ve Ayşe-Erdem Şenatalar (Bükreş) katılmıştır.
6. ABET ilişkileri
Mühendislik programlarını ABET'e akredite ettirtmek isteyen bir üniversitemizin (İTÜ) MÜDEK'e başvurusu
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üzerine, ABET'in bu akreditasyon etkinliğinin MÜDEK açısından herhangi bir sakıncası olmadığına dair
2010 yılı başında bir bildirim yapılmıştı. ABET'in bu üniversiteye yaptığı ziyaretler sırasında ABET ziyaret
takımında bir MÜDEK temsilcisi (A. Bülent Özgüler) "gözlemci" kimliğiyle yer almış, daha sonra
gözlemlerini Yönetim Kurulu ile sözlü olarak paylaşmıştır.
Mühendislik programlarını ABET'e akredite ettirtmek isteyen iki üniversitemizin (Bilkent Üniversitesi ve
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) MÜDEK'e başvurusu üzerine, ABET'in bu akreditasyon
etkinliğinin MÜDEK açısından herhangi bir sakıncası olmadığına dair 2011 yılı başında bir bildirim
yapılmıştır. ABET'in bu üniversitelere yaptığı ziyaretler sırasında ABET ziyaret takımlarında birer MÜDEK
temsilcisi (Bilkent Üniversitesi için Timur Doğu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi için Bülent E.
Platin) "gözlemci" kimliğiyle yer alacaktır.
7. Washington Accord geçici üyeliği ve tam üyelik sürecindeki gelişmeler
Kanada'nın Ottawa kentinde 21-25.06.2010 tarihlerinde yapılan IEA (International Engineering Alliance)
Midterm Meetings 2010 toplantısına Erbil Payzın ve Bülent Özgüler MÜDEK'i temsilen katılmış ve bir
MÜDEK sunumu yapmıştır. Bu toplantılar kapsamında 25.06.2010 tarihinde yapılan IEA toplantısında
MÜDEK'in Washington Accord (WA) "Geçici Üyelik (Provisional Signatory)" başvurusu oybirliği ile kabul
edilmiştir.
MÜDEK WA üyelik (WA Signatory) başvurusunu 27.07.2010 tarihinde yapmıştır. IEA, Rod Harker
başkanlığında (Engineering Council of South Africa), Satochi Matsumoto (Japan Accreditation Board for
Engineering Education) ve Yan-Ping Chen'den (Institution of Engineering Education Taiwan) ibaret hakem
heyetini oluşturmuş ve heyet 24.11.2010-08.12.2010 tarihlerinde MÜDEK'i ziyaret etmiştir. Heyet, MÜDEK
değerlendirme takımları ile birlikte 28-30.11.2010 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi (Konya) ve 01-03.12.2010
tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) değerlendirme ziyaretlerinde gözlemci olarak bulunmuştur.
WA Hakem Heyeti'nin tüm masrafları MÜDEK tarafından karşılanmıştır. Ziyaret sonunda oluşan hakem
heyeti raporunu Rod Harker Mart 2011 başında, Tayvan'ın Taipei kentinde 13-17.06.2011 tarihlerinde
yapılacak olan IEA toplantısında görüşülmek üzere, IEA sekreteryasına göndermiştir. Rod Harker,
14.05.2011 tarihinde yapılacak olan MÜDEK MAK karar toplantısına katılacak ve izlenimlerini bu rapora ek
olmak üzere IEA sekretaryasına gönderecektir. MÜDEK'in WA üyelik başvurusunun Taipei toplantısında
görüşülmesi beklenmektedir.
WA Üyeliği ile ilgili diğer iki gelişme şunlardır:
i)

WA Geçici Üyesi olarak MÜDEK'in bir yıllık faaliyetleriyle ilgili bilgileri kapsayan "MÜDEK Biennial
Report," 10.02.2011 tarihinde IEA Sekreteryası'na gönderilmiştir.

ii)

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 14.02.2011 tarihli ve 2011-02 sayılı toplantısında, Tayvan'ın Taipei
kentinde 13-17.06.2011 tarihleri arasında yapılacak IEA toplantısında MÜDEK'in A. Bülent Özgüler ve
Yavuz Erçil tarafından temsil edilmesine ve kendilerinin seyahat ve konaklama giderlerinin MÜDEK
2011 yılı konsolide bütçesinin 771.002.001 numaralı hesap kodundan ödenmesine karar verilmiştir.

8. EQAR üyeliği
MÜDEK'in olası EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) üyeliğine
başvurabilmesi için bir özdeğerlendirme raporu hazırlayıp, kendisini Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area (kısaca ESG) çerçevesinde bir dış kuruma
değerlendirtmesi gerekmektedir. Bu dış değerlendirmeyi ENAEE'nin yapabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca,
EQAR üyesi bazı ajansların (ör. ASIIN) ulusal yetkilendirme amacıyla kendileri için (ESG çerçevesinde)
yapılan dış değerlendirmenin raporunu EQAR üyeliği başvurusu için kullandıkları anlaşılmıştır.
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ESG belgesinde sıralanan maddelerden değerlendirme süreçlerinde/takımlarında öğrencilere de yer verilmesi
kriterini sağlamakta MÜDEK'in zorluk çekeceği düşünülmektedir. MAK görüşünün alınmış olduğu konu,
Genel Kurul'da oluşacak yeni Yönetim Kurulu'nun gündemine sunulacaktır.
MÜDEK'in ENAEE'den aldığı EUR-ACE Etiketi verme yetkisi 31.12.2013 tarihinde dolmaktadır ve 2013
yılı içinde MÜDEK ENAEE tarafından (ESG'yi de kapsayan) EUR-ACE standartları çerçevesinde yeniden
değerlendirilecektir. Diğer taraftan, MÜDEK'in YÖK'ten aldığı yetkinin süresi 16.11.2012 tarihinde
dolmaktadır ve YÖK'ün bu yetki süresini uzatmak için MÜDEK'i (bir biçimde) ESG çerçevesinde bir dış
değerlendirme kurumuna değerlendirtmesi (ya da değerlendirmesi) gerekecektir. ENAEE ya da YÖK
tarafından yapılacak dış değerlendirmelerden birinin değerlendirme raporu MÜDEK'in EQAR başvurusu
amacıyla kullanılabilecektir. Bu iki seçenekten hangisinin tercih edileceği 2011 yılında YÖK ile yapılacak
temaslar çerçevesinde belirlenecektir.
9. MAK etkinlikleri
MÜDEK'in program değerlendirme ve akreditasyon sürecini yürütmekten sorumlu olan Mühendislik Eğitim
Programları Akreditasyon Kurulu (MAK), 01.01.2009-31.12.2010 tarihlerini kapsayan 2 yıllık dönem için
aşağıdaki 8 üyeden oluşmuştur:
• Prof. Dr. A. Hamit Serbest (Başkan ve üniversite temsilcisi)
• Prof. Dr. Ahmet Aran (Başkan Yardımcısı ve üniversite temsilcisi üye)
• Doç. Dr. A. Erbil Payzın (Önceki Başkan ve sanayi temsilcisi)
• Prof. Dr. Timur Doğu (Üniversite temsilcisi üye)
• Prof. Dr. Ayşegül Tanık (Üniversite temsilcisi üye)
• Mustafa Çobanoğlu (Sanayi temsilcisi üye)
• Orhan Örücü (TMMOB temsilcisi üye)
• Salih Arıman (KalDer temsilcisi üye)
01.01.2011–31.12.2012 tarihlerini kapsayan 2 yıllık dönem için, 01.01.2011 tarihinde göreve başlayan MAK
üyeleri aşağıda verilmiştir.
• Prof. Dr. Ahmet Aran (Başkan ve üniversite temsilcisi)
• Prof. Dr. Timur Doğu (Başkan Yardımcısı ve üniversite temsilcisi)
• Prof. Dr. Hamit Serbest (Önceki Başkan ve üniversite temsilcisi)
• Salih Arıman (KalDer Temsilcisi üye)
• Mustafa Çobanoğlu (Sanayi temsilcisi üye)
• Prof. Dr. Ayşegül Tanık (Üniversite temsilcisi üye)
• Prof. Dr. Müfit Gülgeç (TMMOB Temsilcisi üye)
• Doç. Dr. Orhan B. Alankuş (Sanayi temsilcisi üye)
MAK, 2010 yılı içinde de 28.02.2010 ve 07.06.2010 tarihlerinde iki, 2011 yılı içinde de 05.02.2011 tarihinde
bir toplantı yapmıştır.
Yönetim Kurulu temsilcisi olarak toplantılarda sırasıyla A. Bülent Özgüler, Birgül Tantekin Ersolmaz ve
Engin Arıkan yer almıştır.
2009-2010 Değerlendirme Dönemine İlişkin Akreditasyon Kararları
2009–2010 döneminde MÜDEK değerlendirmesi yapılan 8 üniversiteye ait 16 ara ziyaret değerlendirmesi, 8
yeniden genel değerlendirme ve 25 ilk kez genel değerlendirme olmak üzere, toplam 49 mühendislik lisans
programı için değerlendirme yapılmıştır.
07.06.2010 tarihli MAK karar toplantısında, bu programlardan 6 tanesi için "Kanıt Göster (KG)", 10 tanesi
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için 3 yıl süreli "Ziyaretle Uzatma (ZU)", 30 tanesi için 2 yıl süreli "Ara Ziyaret (AZ)" ve 3 tanesi için de
"Sonraki Genel Değerlendirme (SGD) bir sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon" kararları
verilmiştir.
2010-2011 Değerlendirme Dönemi Değerlendirme Çalışmaları
2010-2011 değerlendirme döneminde, 14 yükseköğretim kurumundan 11 farklı disiplinde toplam 50
mühendislik lisans programı için değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu 50 programdan 9'u için ara
değerlendirme, 18'i için genel değerlendirme, 17'si için yeniden genel değerlendirme ve 6 tanesi için de kanıt
göster değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu programlar için MAK tarafından oluşturulan 15 değerlendirme
takımında toplam 17 takım başkanı/eş-başkanı ve 78 program değerlendirici/eş-değerlendirici görev almıştır.
Bu 50 lisans programından taslak raporları hazır olanlar ile ilgili akreditasyon kararları MAK'ın 14.05.2011
tarihinde yapacağı, geri kalanların akreditasyon kararları ise, Haziran ayı içinde yapacağı toplantısında
verilecektir.
2011-2012 Değerlendirme Dönemi Değerlendirme Başvuruları
Bu dönem değerlendirme için başvuran toplam 13 kurumun 63 programına olumlu yanıt verilmiştir. Bunlara
geçen dönem değerlendirmelerinin sonuçlandırılması sonucunda bazı "Kanıt göster" uygulamaları
eklenebilecektir. Bu nedenle iş hacmi, geçen dönemin üzerinde olacaktır. Uludağ, Erciyes, Pamukkale,
Mersin gibi üniversitelerin bu yıl ilk kez MÜDEK dış değerlendirmesine başvurduğu dikkati çekmektedir.
Uygulamalarda, tanımlanmış süreçlerimizin izin verdiği ölçüde hızlı davranmaya ve aşağıdaki takvime
uymaya çalışılacaktır:
• Takım başkanlarının belirlenmesi (Mart 2011),
• Takımların ve yeni değerlendirici gereksinimlerinin belirlenmesi (Mayıs 2011),
• Yeni değerlendirici eğitimleri (Haziran–Eylül 2011)
• Takım Başkanları deneyim paylaşım toplantısı ve teslim edilen özdeğerlendirme raporlarının bu
toplantıda ön incelenmesi (Ağustos 2011),
• Değerlendirici deneyim paylaşım toplantıları (Eylül 2011)
• Raporların takımlara dağıtılması (Eylül 2011)
Bu dönemde de yeni değerlendirici ihtiyaçları olacaktır. Bu amaçla yapılacak eğitimlerin, bu dönem
değerlendirme görevi alacak değerlendirici adaylarına verilmesinin, bu eğitimler sonrasında başarılı olan
değerlendirici adaylarına değerlendirecekleri programın özdeğerlendirme raporlarının Eylül ayında
iletilmesinin uygun olacağı ve daha sonra yapacakları kurum ziyareti sonucunda eğitimlerin gerçek anlamda
tamamlanacağı düşünülmektedir.
10. Eğitim çalıştayları
2010 yılında, yeni program değerlendiricisi adaylarının eğitimi için üç adet Program Değerlendiricileri
Eğitim Çalıştayı düzenmiş ve 9 farklı disiplinden 18 akademisyen ve 9 sanayiden/iş dünyasından olmak
üzere, toplam 27 yeni değerlendirici eğitilmiştir. Bu çalıştaylardan ilki 10-11.07.2010 tarihlerinde İstanbul'da
Nippon Hotel'de Ahmet Aran, Ayşegül Tanık ve Birgül Tantekin-Ersolmaz yönetiminde gerçekleştirmiştir.
Program değerlendiricileri eğitimine yönelik diğer iki çalıştay Ankara'da Neva Palas Hotel'de sırasıyla 0708.08.2010 tarihlerinde A. Bülent Özgüler, Hamit Serbest ve Bülent Platin'in yönetiminde ve 18-19.09.2010
tarihlerinde, A. Bülent Özgüler ve Hamit Serbest yönetiminde gerçekleştirilmiştir.
2010 yılı içinde, programları MÜDEK akreditasyonuna hazırlanan yükseköğretim kurumları üyelerine
yönelik üç adet birer gün süreli MÜDEK Eğitim Çalıştayı yapılmıştır. Bu çalıştayların ilki 30.01.2010
tarihinde, KKTC'de, Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Ahmet Aran ve A.
Bülent Özgüler'in yönetiminde gerçekleştirilen bu eğitim çalıştayına KKTC'de kurulu 8 yükseköğretim
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kurumunun 26 temsilcisi katılmıştır. KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve
Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen KKTC çalıştayının
masraflarını YÖDAK Başkanlığı karşılamıştır.
2010 yılında kurumlara yönelik olarak düzenlenen eğitim çalıştaylarının ikincisi 17.04.2010 tarihinde A.
Bülent Özgüler ve Timur Doğu'nun yönetiminde, üçüncüsü 15.05.2010 tarihinde A. Bülent Özgüler ve A.
Erbil Payzın yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Ankara'da BestWestern Otel 2000'de gerçekleştirilen bu iki
çalıştaya 22 yükseköğretim kurumundan toplam 51 temsilci katılmıştır. Ankara'da düzenlenen bu iki
MÜDEK Eğitim Çalıştayı katılımcılarından katılım ücreti alınmış ve kendilerine çalıştay katılım belgeleri
verilmiştir.
2011 yılında, yeni program değerlendiricilerin eğitimi için her biri 1,5 gün süreli, 3 adet Program
Değerlendiricileri Eğitimi Çalıştayı düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, programlarını MÜDEK
değerlendirmesinden geçirmek isteyen yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim kadrosunun
eğitimine yönelik birer günlük iki adet eğitim çalıştayı düzenlenmesi hedeflenmektedir.
11. MÜDEK sunumları ve katılımları
Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında MÜDEK'i ve etkinliklerini tanıtmak ve temsil etmek üzere aşağıda
listelenen sunumlar ve katılımlar gerçekleştirilmiştir. Tüm sunumlar MÜDEK web sayfasına yerleştirilmiştir.
• 25.03.2010, A. Erbil Payzın, ENAEE Administrative Council (Yönetim Kurulu) toplantısı, Brüksel,
Belçika.
• 26.03.2010, A. Erbil Payzın, ENAEE Genel Kurul toplantısı, Brüksel, Belçika.
• 03.04.2010, A. Erbil Payzın, A. Bülent Özgüler, MDK Yürütme Kurulu Toplantısı, Eskişehir.
• 15.05.2010, A.Hamit Serbest, "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (MÜDEK)", 20. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı, Trakya Üniversitesi, Edirne.
• 26-29.05.2010, A. Erbil Payzın, "Developments in Engineering Education in Europe", ASME 2010
Leadership Summit, İstanbul.
• 25.06.2010, A. Bülent Özgüler, A. Erbil Payzın, "MÜDEK's Application to Washington Accord for
Provisional Status", IEA (International Enginering Alliance) 2010, Ottawa, Kanada.
• 05.07.2010, Erbil Payzın, EUR-ACE Label Committee (Etiket Komitesi) toplantısı, Londra,
İngiltere.
• 16.07.2010, Ayşe Erdem-Şenatalar, EUR-ACE Spread Projesi Üçüncü Proje Kurulu Toplantısı (3rd
Project Board Meeting), Bükreş, Romanya.
• 25.10.2010, A. Erbil Payzın, "Spreading the EUR-ACE System in Turkey", EUR-ACE Spread Final
Conference, Brüksel, Belçika.
• 26.10.2010, A. Erbil Payzın, EUR-ACE Spread Projesi Dördüncü Proje Kurulu Toplantısı, (4th
Project Board Meeting), Brüksel, Belçika.
• 26.10.2010, A. Erbil Payzın, ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering
Education) ile IEA (International Engineering Alliance) ortak Terimler Çalışma Grubu toplantısı,
Brüksel, Belçika.
• 27.10.2010, A. Erbil Payzın, EUR-ACE Label Committee (Etiket Komitesi) toplantısı, Brüksel,
Belçika.
• 27-28.10.2010, Timur Doğu, "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (MÜDEK)", 21. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Gazimağusa, KKTC.
• 28-29.10.2010, Birgül Tantekin-Ersolmaz, ABET Yıllık Konferansı, Baltimore, ABD.
• 30.10.2010, Birgül Tantekin-Ersolmaz, ABET Yönetim Kurulu toplantısı, Baltimore, ABD.
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•
•
•

05.11.2010, A. Erbil Payzın, ENAEE Administrative Council (Yönetim Kurulu) toplantısı, Brüksel,
Belçika.
28.01.2011, A. Erbil Payzın, ENAEE Administrative Council (Yönetim Kurulu) toplantısı, Brüksel,
Belçika.
18.02.2011, A. Erbil Payzın, EUR-ACE Label Committee (Etiket Komitesi) toplantısı, Düsseldorf,
Almanya.

12. Kararlarda uyum için yazılım desteğinin sağlanması
MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 27.07.2010 tarih ve 2010-09 sayılı toplantısında alınan 1 numaralı karar gereği
Mustafa Çobanoğlu başkanlığında Bülent E. Platin ve A. Bülent Özgüler'den oluşturulan çalışma grubu, ilgili
karar gereği MAK'ın karar alma sürecine yardımcı olacak tutarlılık veri tabanı ve diğer yardımcı sistemlerle
ilgili çalışmaları planlama, gerekli olacak yazılım hizmetini satın alma, yazılımın hazırlanma sürecinde
yazılımcılarla sürekli işbirliği içinde olma ve yazılımı devreye alma süreçlerinde yoğun çalışmalar
yürütmüştür.
Bu çerçevede, söz konusu yazılımı geliştirmek üzere Bilmar Mimarlık ve Yazılım Ltd. Şirketi ile Ağustos
2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bilmar çalışmalara hemen başlamış ve yaklaşık 4 aylık bir sürede
MÜDEK adına çalışma grubu üyeleri ile BİLMAR adına Bilgisayar Mühendisleri Burak Emri ve Funda
Akçam'ın katıldığı haftalık toplantılar ve yoğun telefon görüşmeleriyle yazılım aşama aşama geliştirilmiştir.
Bu toplantıların ikisine MÜDEK Genel Sekreteri Yavuz Erçil de katılmıştır.
Oluşturulan yazılım önce çalışma grubu üyelerinin girdiği örnek veriler üzerinden sınanmış, daha sonra
MÜDEK'i temsilen Ankara'dan Mustafa Çobanoğlu, Bülent E. Platin ve A. Bülent Özgüler'in, İstanbul'dan
Birgül Tantekin-Ersolmaz, Erbil Payzın, Ayşe Erdem-Şenatalar, Yavuz Erçil ve Şahika Tezcan'ın, Bilmar'ı
temsilen Ankara'dan Burak Emri ve Funda Akçam'ın katılımıyla 20.01.2011 tarihinde TTGV imkanları
kullanılarak bir video-konferans gerçekleştirilmiş, geliştirilen yazılım ve hazırlanan kullanım kılavuzu Bilmar
yetkilileri tarafından MÜDEK katılımcılarına sunulmuştur.
Bu toplantıda, dile getirilen iyileştirme önerileri Bilmar yetkilileri tarafından dikkate alınmış ve yazılım
05.02.2011 tarihinde İstanbul'da yapılan MAK toplantısı öncesinde MAK üyelerine tanıtılmıştır.
Bilmar ile yapılmış bulunan yazılım sözleşmesinin 16. maddesindeki "deneme çalışmaları tamamlanması ve
kullanıma hazır hale gelmesi" koşulu sağlanmıştır. Bu nedenle sözleşmenin toplam bedeli olan 19.700 TL +
KDV Bilmar Mimarlık ve Yazılım Ltd. Şirketi'ne ödenmiştir.
Sözleşmenin 12. maddesine göre, 31.01.2012 tarihine kadar, sözleşme kapsamındaki yazılımda meydana
gelebilecek hatalar garanti kapsamında giderilecek ve gerekli bakım ve destek hizmetleri Bilmar tarafından
sağlanacaktır.
Çalışmaların tamamlanması ve yazılımın tam kapasite ile kullanıma alınabilmesi için MÜDEK tarafından
gerçekleştirilmesi gereken iki önemli adım bulunmaktadır. Her iki adım da 05.02.2011 tarihinde yapılan
MAK toplantısında görüşülerek aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.
Yazılım kullanıcılarının değişik yetki grupları olarak tanımlanması ve bu yetki gruplarının yetkilendirme
ayrıntılarının belirlenmesi için MÜDEK Genel Sekreteri Yavuz Erçil ve MAK Başkanı Ahmet Aran'a,
yetkilendirme uygulaması için MÜDEK Genel Sekreteri Yavuz Erçil'e görev verilmiştir.
Başlangıç olarak, 2007 yılından bu güne kadar yapılmış olan tüm MÜDEK ziyaretlerinin bilgilerinin ve
program değerlendirme raporlarının geliştirilmiş olan yazılım aracılığıyla veritabanına girilmesi için ilgili
takım başkanları ile beraber çalışmak üzere, MÜDEK Genel Sekreteri Yavuz Erçil'e görev verilmiştir.
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13. MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları
MÜDEK Ölçütler Komitesi 30.06.2009 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Orman Mühendisliği programlarının
MÜDEK kapsamına alınması konusunu inceleyerek, Yönetim Kurulu'na sunmakla görevlendirilmiştir.
Bu çalışma kapsamında, halen Orman Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği fakültelerinin dekanlarının üye
kabul edilmediği Mühendislik Dekanları Konseyi'nin (MDK), MÜDEK paydaşı olarak görüşü alınmıştır.
MDK özetle, bu fakültelerin varolan üye sayılarını önemli ölçüde artıracağı nedeniyle MDK'ya dahil
edilmediğini, ancak, eğer olanakları yeterliyse, MÜDEK'in bu programları da değerlendirme kapsamına
almasının mühendislik programlarının gelişmesine katkı yapacağı şeklinde bir görüş belirtmiştir.
Ölçütler Komitesi'nin sunduğu bilgiler doğrultusunda, MÜDEK Yönetim Kurulu, MÜDEK Çalışma
Yönetmeliği'nin 4.1 maddesinde MAK'ın MDK üyesi olmayan fakültelerde yürütülen mühendislik
programlarını da akreditasyonunu yürütmesine olanak tanıyan bir düzenleme önerisi hazırlamış ve MÜDEK
2010 yılı Genel Kurulu'na sunulan bu öneri kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Orman Mühendisliği Dekanları ile irtibat kurularak 30.09.2009 tarihinde Ilgaz'da gerçekleşen Orman
Mühendisliği Dekanları Konseyi toplantısına davetli olarak katılan A. Bülent Özgüler, MÜDEK'i ve
MÜDEK Ölçütlerini tanıtan bir sunum yapmış ve Orman Mühendisliği program temsilcilerinin en yakın
tarihli bir MÜDEK Eğitim Çalıştayı'na katılmasının yararlı olacağını belirtmiştir. Bunu takiben, Nisan
2010'da Ankara'da gerçekleşen MÜDEK Eğitim Çalıştayına İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Orman
Fakültesi'nden iki kişi katılmıştır.
09.03.2011 tarihinde MÜDEK ofisine posta ile ulaşan, 03.03.2011 tarihli ve İ.Ü. Orman Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Yeşil imzalı yazı ve ekinde, ilgili fakültede gerçekleştirilen çalışmada hazırlanmış olan
Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği programları için ölçüt önerileri sunulmuş ve
hazırlanan program ölçütlerinin MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri içerisine dahil
edilmesi talep edilmiştir. Başvuru paketinin incelenmesi sonucunda, çalışmada önce İ.Ü. Orman Fakültesi'nde
kurulan komisyon tarafından hazırlanan taslak ölçütlerin fakültedeki tüm anabilim dallarının görüşü alınarak
revize edildiği ve daha sonra Türkiye'de yer alan diğer 8 Orman Fakültesi ile Orman Mühendisleri Odası ve
Türkiye Ormancılar Derneği'nin görüşlerine açıldığı ve belirtilen kurumların düşünce ve önerileri
çerçevesinde son şekline getirildiği anlaşılmıştır.
MÜDEK Genel Sekreteri Yavuz Erçil MÜDEK ofisine hem basılı hem de CD üzerinde ulaştırılan öneri
dosyasını aynı gün Ölçütler Komitesi'nin dikkatine sunmuştur. Komite Başkanı Ş. Birgül Tantekin-Ersolmaz
konu ile ilgili çalışmaların MÜDEK Değerlendirme Usullerinin Belirlenme Yönergesine göre
gerçekleştirileceğini ve İ.Ü. Orman Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ölçüt geliştirme sürecinde yapılmış
olan tüm toplantı, yazışma ve çalışmaların bir kopyasının isteneceğini belirtmiştir.
14. Akreditasyon değerlendirme bedelleri
Yönetim Kurulu'nun 06.11.2010 tarihli ve 2010-12 sayılı toplantısında, 2010-2011 değerlendirme
dönemindeki Değerlendirme ve Akreditasyon Ücretleri'nin 2011-2012 değerlendirme döneminde MÜDEK'in
TTGV ofisinden ayrılması dolayısıyla giderlerinin artması ve MÜDEK'in aldığı hizmetlerin fiyatlarının geçen
iki dönemde artış göstermesi nedenleri ile artırılmasına karar verilmiştir.
Buna göre, 2011-2012 dönemi akreditasyon bedelleri
Kurum başına 5.250TL + KDV
Program başına (normal ve ikinci öğretim için ayrı ayrı olmak üzere)
§ Genel değerlendirmeler ve ziyaretli ara değerlendirmeler için 5.250TL + KDV
§ Rapor üzerinden ara değerlendirmeler için 2.100TL + KDV
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olarak belirlenmiştir.
Bu karar MÜDEK web sitesinde yayınlanmış ve 2011-2012 döneminde programlarının değerlendirilmesi için
niyet beyanında bulunan üniversitelere yazıyla bildirilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 06.11.2010 tarihli toplantısında, kanıt göster değerlendirmelerinde 2012-2013
döneminden itibaren ara değerlendirmeler için uygulanan akreditasyon bedellerinin uygulanmasına karar
verilmiştir. Bu karar MÜDEK web sitesinde yayınlanmıştır.
15. MÜDEK İktisadi İşletmesi
2010 yılında, MÜDEK'in zorunlu olarak dernek tarafından yapılması gereken parasal işlemleri dışındaki tüm
parasal işlemleri, MÜDEK İktisadi İşletmesi (MÜDEK İşletmesi) tarafından yürütülmüştür. Bu bağlamda,
MÜDEK tarafından değerlendirilen programlar için ilgili kurumlardan MÜDEK İşletmesi tarafından
düzenlenen faturalar karşılığı değerlendirme ücreti alınmış ve değerlendirme sürecinin içerdiği tüm masraflar
MÜDEK İşletmesi tarafından karşılanmıştır. 2010 yılı içinde düzenlenen MÜDEK Eğitim Çalıştayı için
katılım ücretleri MÜDEK İşletmesi tarafından düzenlenen faturalar karşılığı tahsil edilmiştir. Program
değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri ile ilgili yapılan tüm masraflar MÜDEK İşletmesi tarafından
karşılanmıştır. Kurumlar ve değerlendirici eğitimleri için yapılan çalıştayların tüm masrafları da MÜDEK
İşletmesi tarafından karşılanmıştır. MÜDEK kurullarının üyelerinin MÜDEK faaliyetleri ile ilgili olarak
yaptıkları tüm seyahatlerin masrafları da MÜDEK İşletmesi tarafından karşılanmıştır.
Ahmet Erbil Payzın ve Şerife Birgül Ersolmaz MÜDEK Yönetim Kurulu kararı ile 20.03.2009 tarihinden
itibaren 31.05.2011 tarihine kadar MÜDEK İşletmesi'nin müdürleri olarak atanmış ve görev yapmıştır.
MÜDEK Genel Sekreteri olarak 01.10.2010 tarihinde göreve başlayan Yavuz Erçil aynı tarihte MÜDEK
İşletmesi'nin 3. müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır.
16. MÜDEK web sitesi ve alan adı
20.03.2007 tarihinden bu yana nic.tr'den yıllık kullanım ücreti ile satın alınmakta olan mudek.org.tr alan adı
kullanılmaya devam edilmiş ve 2011 yılı için bir yıllığına yenilenmiştir.
04.03.2008 tarihinden bu yana Dataxi (Buzpark Bilişim Yayıncılık ve Ticaret Ltd. Şti.) firmasından yıllık
kullanım ücreti ile satın alınmakta olan web sitesi ve e-posta hizmetleri herhangi bir aksaklık yaşanmadan
kullanılmış ve 2011 yılı için bir yıllığına yenilenmiştir.
mudek.org alan adı 18.06.2010 tarihinde Softcom Bilişim Hiz. ve Tic. A.Ş. firmasından bir yıllığına satın
alınmış ve mudek.org.tr alan adına yönlendirilmiştir.
MÜDEK web sitesinin İngilizce sürümü Türkçe sürümüne paralel bir şekilde sürekli güncellenmektedir.
17. MÜDEK adı ve MÜDEK logosunun tescili
MÜDEK adı ve logosunun tescil işlemleri tamamlanmış ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 2009 41631 –
Hizmet marka numarasıyla Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
göre, 06.07.2010 tarihinde 04.08.2009 tarihinden itibaren on yıl müddetle tescil edilmiştir.
18. MÜDEK Genel Sekreteri
Mart 2010 ayı itibari ile Genel Sekreter görevini yarı zamanlı olarak üstlenen Sayın Selim Güven, kendisine
teklif edilen KalDer Genel Sekreterliği görevine başlamış ve 20.07.2010 tarihi itibari ile MÜDEK'ten
ayrılmıştır. Kısa süren bu görevi süresince MÜDEK'e yaptığı katkılardan dolayı Sayın Selim Güven'e
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teşekkür ederiz.
Sayın Selim Güven'in görevden ayrılmasından sonra, Genel Sekreterlik için yeni bir arayışa girilmiştir.
Üyemiz Sayın Yavuz Erçil'in Arçelik'ten emekli olarak ayrılması üzerine, MÜDEK Genel Sekreterliği görevi
kendisine önerilmiştir. 01.10.2010 tarihinde yarım zamanlı olarak göreve başlayan Sayın Yavuz Erçil,
01.02.2011 tarihinden bu yana tam zamanlı olarak çalışmaktadır.
19. MÜDEK Ofis Yöneticisi
Sayın Esra Gezgin ofis yöneticisi olarak, 16.08.2010 tarihinde işe alınmış, ancak, 09.11.2010 tarihinde
MÜDEK'ten ayrılmıştır. 07.01.2011 tarihinde Sayın Şahika Tezcan yeni ofis yöneticisi olarak işe alınmış ve
halen işte çalışmaktadır.
20. MÜDEK Merkezinin taşınması
MÜDEK Merkezinin TTGV'nin İstanbul ofisinde bedel ödemeden faaliyet göstermesi için TTGV'nin verdiği
süre 2009 yılı başında, 2009 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Dolayısıyla, 2009 yılı Aralık ayı başında MÜDEK
için bir yer kiralanması planlanmıştı. Gerek Genel Sekreter'in belli olmasının, gerek 2010 yılı mali
durumunun belirginleşmesinin beklenmesi sebebiyle bu faaliyet ertelenmiştir. TTGV yönetimi ile yapılan
görüşmede, TTGV Ofisi'nde 2010 yılı sonuna kadar daha kalmamız için gereken müsaade alınmıştır.
Taşınma için hedef Ekim 2010 seçilmişse de çeşitli nedenlerle bu tarih Mart 2011'e kadar uzamıştır.
Yapılan araştırmalar sonucu 07.02.2011 tarihinde Gayrettepe'de bir binanın 155m2 lik bir alana sahip bir
dairesi kiralanmıştır. Temizlik, boya yapılması ve elektrik ve iletişim hatlarının elden geçirilmesi işlemleri
tamamlanmış, ofis mobilyaları ısmarlanmış ve teslim alınmıştır. Ofis hazır olduğu halde, değerlendirme
başvuru süreci sırasında kurumlarla iletişimde kopukluk olmaması için taşınma 12. haftaya (21 Mart 2011
haftası) ertelenmiştir.
Bu ofisin küçük bir bölümü (8,5m2 lik bir odası) FEDEK'e (Fen-Edebiyat, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakülteleri
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) taraflarca hazırlanmış bir protokol ile tahsis
edilmiştir. İki ayrı eğitim programı grubunun akreditasyonunu amaç edinmiş olan bu iki derneğin bir alanda
bulunmasının iyi bir sinerji yaratacağı düşünülmüştür.
2007 yılında kuruluşu ve öncesinden bu yana MÜDEK'e ofis alanı ve servislerini sağlayan TTGV-Türkiye
Teknoloji Vakfının Yönetim Kuruluna, Kurul Başkanı Sayın Dr. Fikret Yücel'e, önceki Genel Sekreter Sayın
Prof. Dr. Sahir Çörtoğlu'na ve Genel Sekreter Sayın Dr. Mete Çakmakçı'ya MÜDEK adına teşekkür ederim.
Bugüne kadar ofis içi desteklerini etkin bir biçimde bizzat sağlayan Sayın Damla Küçük'e ve Teknoloji
Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Sayın Haluk Zontul'a ayrıca teşekkür ederim.
21. Mali durum
01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında MÜDEK'in dernek ve iktisadi işletme gelirleri toplamı KDV hariç
268.494 TL olmuştur. Bu gelirin 253.000 TL'sini akreditasyon gelirleri, 5.100 TL'sini eğitim gelirleri, 7.948
TL'sini faiz-kambiyo v.b olağan gelirler, 646 TL'sini olağandışı gelirler ve 1.800 TL'sini üyelik aidatları
oluşturmuştur. Aynı dönem içinde, dernek ve iktisadi işletmenin toplam giderleri 225.998 TL olmuştur.
MÜDEK iktisadi işletmesinin 2010 dönemi vergi sonrası net kârı 37.564 TL olmuştur. MÜDEK dernek ve
iktisadi işletme kasa ve banka hesapları 2011 yılına 235.635 TL devretmiştir.
2010 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgeleri ile 2011 ve 2012 yılları tahmini bütçeleri Genel Kurul
üyelerine ayrıca sunulacaktır.

2011 Genel Kurulu – YK Faaliyet Raporu – 19 Mart 2011

Sayfa 11 / 12

22. Sonuç
Faaliyet raporlarımızın sonuç kısmında her yıl vurguladığımız husus, MÜDEK'in gerek dernek haline gelişi
öncesi, gerek sonrasındaki faaliyetleriyle çevrede kazanmış olduğu saygınlık ve güvendir. Bu yıl da, bu
hususu, özellikle yurtdışında da haklı olarak elde ettiğimiz ilgi dolayısıyla yeniden vurgulamak isterim.
MÜDEK akreditasyonunun Avrupa'da geçerli bir değer kazanması ve Washington Accord imzacısı ülkelerde
de tanınmasının yaşama hızla geçmek üzere olması sağlam temeller üzerinde kurgulanan yapımızın
yurtdışında tam ve iyi tanıtılması ile başarılmıştır. Mühendislik eğitim ve akreditasyon sürecinin dünya
üzerinde yaygınlaşmasının daha ilk aşamada olması, MÜDEK deneyiminin örnek bir uygulama olarak takdir
edilmesini sağlamaktadır. Bu yöndeki çalışmaları ile katkıda bulunan üyelerimize teşekkür ederim.
2010 yılında MÜDEK'i kurumsallaştırmak yönünde çabalarımız devam etmiş, ama bazı olağandışı nedenlerle
ancak yıl sonunda daha somut adımlar atılmıştır. Değerli bir Genel Sekreterimiz, Ofis Yöneticimiz ve bize ait
bir ofisimiz olmuştur. Mali bağımsızlık yanında, MÜDEK'in önemli niteliklerinden biri olması gereken,
ilişkilerde de tam bağımsızlık ve tarafsızlık böylece tam olarak yerine getirilmiş olmaktadır.
Eğitim-öğretim programlarının değerlendirilmesi sürekli gelişime açık bir alandır. MÜDEK süreçleri
uluslararası ilişkilerin sağladığı haberleşme ve bilgi akışı ile güncelleştirilmiştir. Gelecek dönemde
paydaşlarından alacağı geri besleme ile güncelleştirme işleminin daha hızlı yapılacağına inanıyorum. Bu
alanda deneyimlerin bir araya getirilmesi ve müşterek süreçlerin bir arada yürütülmesinden doğacak sinerji
potansiyelini de bir yerde test etmek amacıyla FEDEK (Fen-Edebiyat, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakülteleri
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) ile yeni ofisimizi paylaşmayı kararlaştırdık.
FEDEK'in Yönetim Kurulu'na bu yöndeki olumlu yaklaşımları için teşekkür ederiz.
Kanaatımca, MÜDEK'in hedef paydaşları olan öğrencilere, velilerine, mühendislik meslek kuruluşlarına,
işverenlerine ve mühendislik alanında ileri eğitim-öğretim veren kurumlara MÜDEK'i daha yakından tanıtma
zamanı gelmiştir. Bu çevrelerin akreditasyonlara olan taleplerindeki artış, MÜDEK'in sağladığı
akreditasyonların değerinin tam olarak anlaşılmasını ve eğitim kurumlarının programlarının
özdeğerlendirmelerindeki bilinçlenmeyi artırmasını ve MÜDEK'in değerlendirme sürecinde seçicilik ve
titizlik ilkelerinin kolaylıkla uygulamasını sağlayacaktır.
Mühendislik programlarının değerlendirilmesi ileri düzeyde bir bilgi ve deneyimi gerektirmektedir. Bu
özelliklere sahip olan değerlendiricilerimiz gönüllü olarak görev almaktadırlar. MÜDEK olarak,
değerlendirme süreci boyunca kendilerine en iyi olanak ve koşulları sağlamayı birinci hedef olarak aldığımızı
vurgularım. Yönetim Kurulu olarak, kurumların ödediği ücretlerden oluşan gelirimizi bu hedefi
gerçekleştirmek üzere hiçbir kısıt olmadan tahsis etmek ilk önceliklerimiz arasındadır. Uluslararası
ilişkilerimizin gerektirdiği giderler için geleceğe yönelik getirileri göz önüne alarak karar vermeye özen
göstermekteyiz. MÜDEK'in bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak devamını sağlayacak işletim giderleri için
doğru ve yeterli kararlar almaya çalıştığımızı belirtmek isterim.
Gelir ve giderlerimizin yönetiminde gösterdikleri başarı ve gayret için MÜDEK İşletmesi Müdürleri Sayın
Şerife Birgül Tantekin-Ersolmaz'a, Sayın Ahmet Erbil Payzın'a ve Sayın Yavuz Erçil'e teşekkür ederim.
Saygılarımla

Refik Üreyen
Yönetim Kurulu Başkanı
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