2011-2012 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu
Bu faaliyet raporu MÜDEK'in 19.03.2011 tarihinde yapılmış olan 2011 yılı Genel Kurulu ile 17.03.2012
tarihli 2012 yılı Genel Kurulu arasındaki çalışma dönemi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler
aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir.
Genel Kurul sonrası işlemler
Yönetim Kurulu değişikliği ve toplantıları
MÜDEK belgeleri ve yönergeler
MÜDEK üyeliği
MAK tarafından yürütülen değerlendirme ve akreditasyon etkinlikleri
Uluslararası İlişkiler
6.1 Washington Accord tam üyelik sürecindeki gelişmeler
6.2 ENAEE ilişkileri ve EUR-ACE Etiketi
6.3 ABET ilişkileri
6.4 Diğer Kuruluşlarla İlişkiler
7. MÜDEK Komiteleri ve Çalışma Grupları tarafından yürütülen etkinlikler
7.1 Eğitim çalıştayları
7.2 MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları
7.3 EQAR ve Öğrenci Katılımı çalışma grupları etkinlikleri
7.4 Yüksek Lisans Ölçütleri Çalışma Grubu etkinlikleri
7.5 Ara Değerlendirme Süreçleri Çalışma Grubu etkinlikleri
7.6 Kalite Geliştirme Çalışma Grubu etkinlikleri
8. MÜDEK sunumları, tanıtımları ve katılımları
9. MÜDEK Ofisi ve İktisadi İşletmesi
9.1 MÜDEK İdari Personeli
9.2 MÜDEK Merkezi
9.3 MÜDEK İktisadi İşletmesi
10. Akreditasyon değerlendirme bedelleri
11. 2011 Yılı Mali Sonuçları
12. Sonuç
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Genel Kurul sonrası işlemler

19.03.2011 tarihinde yapılmış olan 2011 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 2011 yılına ait Dernek Beyannamesi de
hazırlanarak, İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.
2.

Yönetim Kurulu değişikliği ve toplantıları

2011 yılında iki yıllık bir dönem için seçilmiş olan MÜDEK Yönetim Kurulu'nun görev yapısı
 Ahmet Erbil Payzın, Başkan
 Şerife Birgül Ersolmaz, Başkan Yardımcısı
 Bülent Emre Platin, Sekreter üye
 Engin Arıkan, Sayman üye
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 Mehmet Yalçın Tanes, üye
şeklinde oluşmuştur.
2011-2012 çalışma döneminde Yönetim Kurulu 19.03.2011, 20.04.2011, 05.05.2011, 18.06.2011,
17.08.2011, 20.09.2011, 01.10.2011, 29.10.2011, 25.11.2011, 24.12.2011, 18.01.2012, 04.02.2012 ve
10.03.2012 tarihlerinde olmak üzere toplam 13 toplantı yapmıştır. Bu toplantılardan üç tanesi MÜDEK
Merkezi'nde üyelerin bizzat katılımıyla, diğerleri elektronik ortamda, e-posta aracılığıyla gerçekleşmiştir.
Toplantılara MAK adına MAK Başkanı olarak Ahmet Aran, Genel Sekreter M. Yavuz Erçil, bir toplantıya da
bir önceki MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Refik Üreyen ve önceki MAK Başkanlarından Ayşe ErdemŞenatalar katılmıştır. MAK üyeleri ve diğer üyelerimiz elektronik ve fiziki ortamlarda yapılan toplantılara
değerli önerileri ile katkılarda bulunmuştur.
3.

MÜDEK belgeleri ve yönergeler

2011-2012 çalışma döneminde aşağıdaki belge ve yönergeler geliştirilmeye başlanmış, geliştirilmiş veya
güncellenmiş ve yayımlanmıştır.
2012 Genel Kurulu'na sunulmak üzere yeni taslak belge:
 Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği (Taslak Sürüm 0.4 04.02.2012)
Yeni belgeler:
 MÜDEK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Pilot Uygulama Esasları (Sürüm 1.0
- 04.02.2012)
 Ara Değerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 1.0 –
10.03.2012)
Sürümleri yenilenen belgeler:
 Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 1.3 – 29.10.2011, Sürüm 1.4
– 04.02.2012, Sürüm 1.5 – 10.03.2012)
 Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi (Sürüm 2.0 – 04.02.2012)
 Türkçe-İngilizce Sözcük ve Terim Listesi (Sürüm 1.1 – 04.02.2012)
 Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 2.2 –
27.02.2012)
4.

MÜDEK üyeliği

2011-2012 çalışma döneminde Sayın Mehmet Demirkol, Sayın Halil Altay Güvenir, Sayın Macit Fikret
Suner, Sayın Elif Baktır, Sayın Filiz Bengü Dilek, Sayın Fatma Artemis Karaali ve Sayın Caner Zanbak'ın
yeni üye olarak katılımıyla, MÜDEK'in toplam üye sayısı 40 olmuştur.
5.

MAK tarafından yürütülen değerlendirme ve akreditasyon etkinlikleri

MÜDEK'in program değerlendirme ve akreditasyon sürecini yürütmekten sorumlu olan MAK (Mühendislik
Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu), 01.01.2011–31.12.2012 tarihlerini kapsayan 2 yıllık dönem için
aşağıdaki 8 üyeden oluşmuştur:
 Ahmet Aran (Başkan ve üniversite temsilcisi)
 Timur Doğu (Başkan Yardımcısı ve üniversite temsilcisi)
 Hamit Serbest (Önceki Başkan ve üniversite temsilcisi)
 Salih Arıman (KalDer Temsilcisi üye)
 Mustafa Çobanoğlu (Sanayi temsilcisi üye)
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Ayşegül Tanık (Üniversite temsilcisi üye)
Müfit Gülgeç (TMMOB Temsilcisi üye)
Orhan B. Alankuş (Sanayi temsilcisi üye)

MAK, 2011 yılı içinde 05.02.2011, 14.05.2011 ve 10.09.2011 tarihlerinde olmak üzere üç, 2012 yılı içinde
18.02.2012 tarihinde bir toplantı yapmıştır.
Yönetim Kurulu temsilcisi olarak toplantılara Engin Arıkan (05.02.2011), Ş. Birgül Ersolmaz (14.05.2011 ve
10.09.2011) ve Bülent E. Platin (18.02.2012) katılmıştır. Tüm toplantılarda Genel Sekreter M. Yavuz Erçil
hazır bulunmuştur.
14.05.2011 tarihli toplantıya Washington Accord tam üyelik başvurusu değerlendirme süreci kapsamında
Roderick Harker (Güney Afrika Mühendislik Konseyi) WA adına gözlemci olarak, A. Erbil Payzın
Washington Accord Çalışma Grubu üyesi olarak katılmıştır.
2010-2011 değerlendirme dönemine ilişkin akreditasyon kararları:
2010–2011 döneminde MÜDEK değerlendirmesi yapılan 13 yükseköğretim kurumuna ait 19 ilk kez genel
değerlendirme, 16 yeniden genel değerlendirme, dokuz ziyaretle ara değerlendirme ve altı kanıt göster
değerlendirmesi olmak üzere toplam 50 mühendislik lisans programı için değerlendirme yapılmıştır.
14.05.2011 tarihinde yapılan MAK akreditasyon karar toplantısında, bu programlardan üç tanesi için 1 yıl
süreli "Ziyaretle Kanıt Göster (ZKG)", bir tanesi için 1 yıl süreli "Raporla Kanıt Göster (RKG)", altı tanesi
için 2 yıl süreli "Kanıt Gösterle Uzatma (KU)", beş tanesi için 3 yıl süreli "Ziyaretle Uzatma (ZU)", 33 tanesi
için 2 yıl süreli "Ara Ziyaret (AZ)", bir tanesi için 2 yıl süreli "Ara Rapor (AR)" ve bir tanesi için 5 yıl süreli
"Sonraki Genel Değerlendirme (SGD)" akreditasyon kararları verilmiştir.
2010–2011 döneminde verilen akreditasyonlar yanında, akreditasyonu sonlanan programlar da dikkate
alındığında, Ekim 2011 itibariyle, toplam 18 yükseköğretim kurumundan, 117 mühendislik programının
MÜDEK akreditasyonu olduğu görülmektedir.
2011-2012 değerlendirme dönemi değerlendirme çalışmaları:
2011-2012 değerlendirme döneminde, 15 yükseköğretim kurumundan, 15 farklı disiplinde toplam 67
mühendislik lisans programı için değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu 67 programdan üç tanesi için
ziyaretle kanıt göster değerlendirmesi, bir tanesi için raporla kanıt göster değerlendirmesi, 28 tanesi için
ziyaretle ara değerlendirme ve 35 tanesi için ilk kez genel değerlendirme yapılmaktadır. Bu programlar için
MAK tarafından oluşturulan 15 değerlendirme takımında toplam 22 takım başkanı/eş-başkanı ve 81 program
değerlendiricisi/eş-değerlendiricisi görev almaktadır. Bu 67 lisans programının akreditasyon kararları
MAK'ın 2012 yılı Haziran ayı içinde yapacağı toplantısında verilecektir.
2011-2012 değerlendirme döneminde yapılan akreditasyon değerlendirme çalışmaları sonucunda toplam 22
kurumdan, 281 programın değerlendirmesi yapılmış olacaktır.
2011-2012 değerlendirme döneminde, MÜDEK’in iki değerlendirme takımının yapmış oldukları kurum
ziyaretlerine ilgili üniversite yetkililerinin onayı alınarak birer FEDEK (Fen-Edebiyat, Dil, Tarih ve Coğrafya
Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) gözlemcisi katılmıştır.
2012-2013 değerlendirme dönemi değerlendirme başvuruları:
2012-2013 döneminde değerlendirme için toplam 17 kurumun 80 programından başvuru gelmiştir. Bu
başvurular arasında, bir kurumdan gelen üç değerlendirme başvurusu dışındakilere olumlu yanıt verilmiştir.
Bir kurumdan dört program için gelen yeniden genel değerlendirme erteleme başvurusu MAK tarafından geri
çevrilmiştir. Söz konusu programlar için değerlendirme başvuru durumu 2012 yılının Mart ayı içinde belli
olacaktır. 2012-2013 değerlendirme döneminde yapılacak genel ve ara değerlendirmelere geçen dönem
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değerlendirmelerinin sonuçlandırılması sonrasında bazı "Kanıt Göster" değerlendirmeleri de eklenmesi
beklenmektedir. Bu nedenle, 2012-2013 değerlendirme döneminde yaklaşık 26 takım başkanı ve eş başkanı
ile 120 değerlendirici ve eş değerlendirici gereksinimi doğacağı öngörülmektedir. Bu gereksinimi karşılamak
üzere, mevcut değerlendirici havuzunun genişletilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
2012-2013 değerlendirme döneminde MÜDEK dış değerlendirmesi için ilk kez başvuru yapan Atılım,
Başkent, Çankaya, Koç ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin tümünün vakıf üniversitesi olduğu dikkat
çekmektedir. Ayrıca ilk kez KKTC'den bir kurum başvuru yapmaktadır.
MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi'nin değişen 5.1 maddesi gereği
2012-2013 değerlendirme döneminden başlayarak, ilk kez değerlendirmeleri yapılacak programların ziyaret
öncesi ön değerlendirmeleri yapılacaktır. Değerlendirme sürecinde oluşan bu değişikliği de dikkate alarak,
2012-2013 değerlendirme döneminde aşağıdaki takvime uyulmaya çalışılacaktır.
 Yeni değerlendirici gereksinimlerinin ve adayların belirlenmesi (Şubat 2012),
 Takım başkanlarının belirlenmesi (Nisan 2012),
 Yeni değerlendirici eğitimleri (Nisan–Haziran-Eylül 2012),
 İlk kez değerlendirme yapılacak programları olan takımlara öncelik verilerek, takımların belirlenmesi
(Mayıs 2012),
 İlk kez değerlendirmesi yapılan programların özdeğerlendirme raporlarının ön incelenmesinin
yapılması (Ağustos-Eylül 2012),
 Raporların takımlara dağıtılması (Ağustos-Eylül 2012),
 Takım Başkanları ile genişletilmiş MAK toplantısı ve ön inceleme kararları (Eylül 2012),
 Takım Başkanları/Değerlendiriciler deneyim paylaşım toplantıları (Eylül-Ekim 2012)
6.

Uluslararası İlişkiler

6.1 Washington Accord tam üyelik sürecindeki gelişmeler
MÜDEK, Washington Accord tam üyelik (WA Signatory) başvurusunu 27.07.2010 tarihinde yaptıktan sonra
IEA (International Engineering Alliance) bir değerlendirme takımı oluşturmuş ve bu değerlendirme takımı
24.11.2010–08.12.2010 tarihlerinde MÜDEK'i ziyaret ederek, MÜDEK değerlendirme takımlarının iki
kurumda yaptığı değerlendirme ziyaretlerinde gözlemci olarak bulunmuştu. Ziyaret sonunda oluşan
değerlendirme raporu Mart 2011 başında IEA değerlendirme takımı tarafından, Tayvan'ın Taipei kentinde
Haziran 2011 ayında yapılan IEA toplantısında görüşülmek üzere, IEA sekreteryasına gönderilmiştir. Daha
sonra Washington Accord değerlendirme takım başkanı Rod Harker, 14.05.2011 tarihinde yapılan MAK
akreditasyon karar toplantısına gözlemci olarak katılmış ve izlenimlerini değerlendirme raporuna ek olmak
üzere IEA sekretaryasına göndermiştir.
MÜDEK'in WA üyelik başvurusunun görüşüleceği 13–17.06.2011 tarihlerinde yapılan IEA Taipei
toplantısına MÜDEK'i temsilen A. Bülent Özgüler ve M. Yavuz Erçil katılmıştır. MÜDEK başvurusunun
konuşulduğu 15.06.2011'deki Washington Accord toplantısından önce IEA değerlendirme takımı tarafından
yazılan rapor olumlu olduğu halde, WA üyelerinde oluşan bazı çekincelere açıklık getirmek amacıyla A.
Bülent Özgüler gündemde olmayan bir konuşma yapmış ve MÜDEK ölçütlerinin WA Mezun Nitelikleri
2009 kriterlerini sağladığını örneklerle açıklamıştır. Daha sonra yapılan toplantıda MÜDEK'in Washington
Accord'a tam üyeliği (WA Full Signatory) oy birliği ile kabul edilmiş ve MÜDEK Washington Accord'un
14'üncü tam üyesi olmuştur. Bu durumda, MÜDEK Washington Accord'a iki sene gibi kısa bir sürede, önce
aday üyeliğe sonra da tam üyeliğe kabul edilerek, en kısa sürede üye olan akreditasyon kuruluşu olmakla
kalmamış, aynı zamanda WA Mezun Nitelikleri 2009 kriterlerine uygun değerlendirme standartları olduğu
onaylanarak, üyeliğe kabul edilen ilk üye olmuştur.
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WA Üyeliği ile ilgili diğer iki gelişme şunlardır:
i)

IEA Taipei toplantısında tüm WA tam üyelerinin yapacakları özdeğerlendirme ile WA Mezun
Niteliklerini kendi değerlendirme ölçütleriyle sağlayıp sağlamadıklarının saptaması, sağlamadıkları
konularda iyileştirme ve değişim yol haritası belirleyip bu kapsamda hazırlayacakları raporu IEA
sekreteryasına sunmaları istenmiştir. Bu kapsamda, MÜDEK değerlendirme ölçütleri için A. Bülent
Özgüler ve M. Yavuz Erçil tarafından yapılan özdeğerlendirmenin sonucunda hazırlanan rapor, A. Erbil
Payzın'ın da katkılarıyla tamamlanmış ve 29.02.2012 tarihinde IEA sekreteryasına gönderilmiştir.
Raporda, yapılan özdeğerlendirmenin sonucunda MÜDEK ölçütlerinin WA Mezun Nitelikleri 2009
kriterlerine uyumlu olduğu sonucuna varıldığı, herhangi bir iyileştirme yol haritasına gerek olmadığı,
buna karşılık bazı ölçütlerde ifade iyileştirmeleri yapılması gerekeceği açıklanmıştır.

ii)

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 04.02.2012 tarihli ve 2012-02 sayılı toplantısında, Avustralya'nın Sydney
kentinde 12–15.06.2012 tarihleri arasında yapılacak IEA ara toplantısında MÜDEK'in A. Bülent Özgüler
ve M. Yavuz Erçil tarafından temsil edilmesine karar verilmiştir.

6.2 ENAEE ilişkileri ve EUR-ACE Etiketi
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 2011 yılında da
aktif olarak sürdürmüştür. MÜDEK'i, ENAEE nezdinde temsil eden A. Erbil Payzın, 01.04.2009–31.03.2012
dönemi için üç yıl süre ile seçildiği ENAEE Yönetim Kurulu (Administrative Council) üyeliği görevini 2011
yılında da sürdürmüş ve yıl içinde yapılan dört toplantının tümüne katılmıştır. Ayrıca, 2011 yılı içinde
yapılan bir olağanüstü ve bir olağan Genel Kurul toplantısında MÜDEK'i temsil etmiştir. 2011 yılı içinde
ENAEE tüzüğü ve yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. A. Erbil Payzın'ın koordinasyonunda yapılan bu
değişiklik çalışmalarının sonucu olarak ENAEE Yönetim Kurulu üye sayısı dokuza çıkarılmış, başkan ve
üyelerin seçim kuralları ve sürelerinde değişikler yapılmıştır. 24.02.2012 tarihinde Brüksel'de yapılan
ENAEE Genel Kurul toplantısında bu yeni kurallara göre yapılan seçimlerde ENAEE'nin mevcut başkan
yardımcısı ve ASIIN Genel Sekreteri Iring Wasser 01.04.2012 tarihinden itibaren iki yıl süre için ENAEE'nin
yeni başkanı olarak seçilmiştir. A. Erbil Payzın da 01.04.2012 tarihinden itibaren iki yıl süre için ENAEE
Yönetim Kuruluna tekrar seçilmiştir.
EUR-ACE Etiketi:
MÜDEK 2011 yılında ilk kez akredite ettiği 36 programa EUR-ACE (First Cycle) Etiketi vermiş ve 34
programa önceki yıllarda vermiş olduğu EUR-ACE (First Cycle) Etiketlerinin sürelerini uzatmıştır. Bu
programlar MÜDEK'in ve ENAEE'nin web sitelerinde yayımlanmıştır. 31.12.2011 tarihi itibariyle MÜDEK
tarafından akredite edilmiş 109 programa EUR-ACE (First Cycle) Etiketi verilmiştir.
2011 yılında EUR-ACE logosu yenilenmiştir. Bu değişiklik MÜDEK web sitesinde yansıtılmıştır ve 2012
yılından itibaren, MÜDEK tarafından verilecek EUR-ACE Etiketlerinde yeni logo kullanılacaktır.
ENAEE tarafından EUR-ACE Etiketi vermekle yetkilendirilen yedi akreditasyon ajansından biri olan
MÜDEK'i, ENAEE'nin EUR-ACE Label Committee adlı kurulunda 06.06.2009 tarihinden 06.06.2012
tarihine kadar A. Erbil Payzın temsil etmektedir. EUR-ACE Label Committee, 2011 yılında biri
telekonferans olmak üzere üç toplantı yapmıştır. A. Erbil Payzın toplantıların tümüne katılmıştır. EUR-ACE
Label Committee'nin 2012 yılının ilk toplantısı 02.02.2012 tarihinde İstanbul'da MÜDEK'in ev sahipliğinde
gerçekleşmiştir.
2011 yılında EUR-ACE Etiketi verme yetkisi almak için ENAEE'ye başvuran dört yeni akreditasyon
ajansının (ARACIS/Romanya, KAUT/Polonya, OAQ/İsviçre, SKVC/Litvanya) EUR-ACE Label Committee
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tarafından yapılan değerlendirme çalışmaları sürdürülmüştür. Ayrıca, yıl içinde EUR-ACE Etiketi verme
yetkisi için ENAEE'ye başvuran İtalya'nın akreditasyon ajansı QUACING'in değerlendirme çalışmaları
başlatılmıştır. A. Erbil Payzın ARACIS başvurusu için kurulan değerlendirme takımının başkanlığını ve
Orhan B. Alankuş QUACING için kurulan değerlendirme takımının üyeliğini yapmaktadır.
6.3 ABET ilişkileri
Mühendislik programlarını ABET'e akredite ettirtmek üzere yaşanan sürecin gereği olarak, 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 iki bildirim yapılmıştır. ABET'in bu üniversitelere yaptığı ziyaretler sırasında ABET ziyaret
takımlarında birer MÜDEK temsilcisinin (Bilkent Üniversitesi için Timur Doğu, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi için Bülent E. Platin) "gözlemci" kimliğiyle yer alması kararlaştırılmıştır.
ABET'in Bilkent Üniversitesi'ne yaptığı ziyaret sırasında ABET ziyaret takımında "gözlemci" kimliğiyle yer
alan Timur Doğu izlenimlerini MAK üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleriyle sözlü olarak paylaşmıştır. TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne yapılması planlanan ABET ziyareti ise gerçekleşmemiştir.
6.4 Diğer kuruluşlarla ilişkiler
Ekim 2011'de National Board of Accreditation, India'dan (NBA) gelen bir yazı ile kuruluş 25–28.03.2012
tarihlerinde Yeni Delhi'de yapılacak First World Summit of Accreditation (WOSA–2012) toplantısına
MÜDEK'i toplantının Assosiye Partner'i (Associated Partner) olmaya, MÜDEK'i temsil edecek bir kişiyi de
konferans danışma kurulunda görev almaya davet etmiştir. Yönetim Kurulu 29.10.2011 tarihinde yaptığı
2011-11 sayılı toplantısında MÜDEK'e herhangi bir finansal yükümlülük getirmemek koşuluyla bu çağrıyı ve
MÜDEK'i temsilen Genel Sekreter M. Yavuz Erçil'in konferans danışma kurulunda yer almasını kabul
etmiştir. Daha sonra, söz konusu kuruluştan 06.03.2012 tarihinde MÜDEK temsilcisinin konferansa davetli
konuşmacı olarak katılıp, bir sunum yapması talebi gelmiştir. M. Yavuz Erçil 25–28.03.2012 tarihinde bu
amaçla söz konusu konferansa katılacaktır.
7.

MÜDEK Komiteleri ve Çalışma Grupları tarafından yürütülen etkinlikler

7.1 Eğitim çalıştayları
2011 yılında, yeni program değerlendiricisi adaylarının eğitimi için 3 adet Program Değerlendiricileri Eğitim
Çalıştayı düzenmiş ve 13 farklı akademik disiplinden, 18 kişi ve sanayiden/iş dünyasından 6 kişi olmak
üzere, toplam 24 yeni değerlendirici adayı eğitilmiştir. Bu çalıştaylardan ilki 09–10.07.2011 tarihlerinde
İstanbul'da, Ayşegül Tanık, Ş. Birgül Ersolmaz ve A. Erbil Payzın yönetiminde, ikincisi 06–07.08.2011
tarihlerinde Ankara'da, Bülent E. Platin ve Timur Doğu yönetiminde ve sonuncusu da 16.09.2011 tarihinde
İstanbul'da, A. Erbil Payzın yönetiminde gerçekleştirilmiştir.
2011 yılı içinde, programları MÜDEK akreditasyonuna hazırlanan yükseköğretim kurumları üyelerine
yönelik 2 adet, bir gün süreli MÜDEK Eğitim Çalıştayı yapılmıştır. Bu çalıştaylardan ilki 16.04.2011
tarihinde Bülent E. Platin ve Timur Doğu'nun yönetiminde, ikincisi 07.05.2011 tarihinde Bülent E. Platin ve
A. Erbil Payzın yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Ankara'da BestWestern Otel 2000'de gerçekleştirilen bu iki
çalıştaya 15 yükseköğretim kurumundan toplam 58 temsilci katılmıştır. Ankara'da düzenlenen bu iki
MÜDEK Eğitim Çalıştayı katılımcılarından katılım ücreti alınmış ve kendilerine çalıştay katılım belgeleri
verilmiştir.
2012 yılında, yeni program değerlendiricilerin eğitimi için her biri 1,5 gün süreli, 3 adet Program
Değerlendiricileri Eğitimi Çalıştayı düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, programlarını MÜDEK
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değerlendirmesinden geçirmek isteyen yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim kadrosunun
eğitimine yönelik bir günlük iki adet eğitim çalıştayı düzenlenmesi hedeflenmektedir.
7.2 MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları
Orman Fakülteleri Dekanlar Konseyinden gelen ölçüt önerileri Ölçütler Komitesinde görüşülmüş ve
Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi uyarınca bir çalışma grubu kurulmuştur. Bu
çalışma grubuna ölçütler komitesinin tüm üyelerinin yanısıra, Orman Fakültelerini temsilen İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kenan Ok, TMMOB'yi temsilen Bartın
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Sarıbaş ve Orman Mühendisleri Odasını temsilen Karadeniz Teknik
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Devlet Toksoy davet edilmiştir. Çalışma grubunun başkanlığını Ölçütler Komitesi
başkanı Ş. Birgül Ersolmaz üstlenmiştir.
Disiplini temsil etmek üzere çalışma grubuna davet edilen üyelere önce grubun çalışma esasları konusunda
bilgilendirme yapılmış ve bir çalışma planı oluşturulmuştur. Bu plan çerçevesinde, Orman Fakülteleri
Dekanlar Konseyinden gelen öneri görüşe sunulmuş ve önerinin bir çok maddesinin MÜDEK program
çıktıları ile örtüştüğü konusunda fikir birliğine varılmıştır. ABET'in "orman ve ziraat" nitelemesi içeren
mühendislik programları için kullandığı, Society of American Foresters'ın "professional forestry" ve "forest
technology" programları için kullandığı, Society of Wood Science and Technology'nin "Professional Degree
in Wood Science and Technology or Forest Products" için kullandığı ölçütler incelenmiştir. Ayrıca, 5531
sayılı "Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği" hakkındaki
kanunda belirtilmiş olan orman ve orman endüstri mühendislerinin meslek konuları da gözden geçirilmiştir.
İncelemeler sonunda, çalışma grubu başkanı Ş. Birgül Ersolmaz, önerilmiş taslak metinde yer alan, MÜDEK
çıktılarının tekrarı olmayan ve programa özgü ölçüt niteliğinde olan maddeleri ve disiplinden gelen üyelerin
görüşlerini esas alarak, yeni bir taslak metin hazırlamış ve üyelerin görüşlerine sunmuştur. Bu metin üzerinde
yapılan görüş alışverişinde aşağıdaki hususlar üzerinde tartışmalar öne çıkmıştır:
 Programa özgü ölçütlerin eğitim planına yönelik olması, öğretim kadrosuna yönelik ifadeler
içermemesi (halihazırda kullanılan MÜDEK programa özgü ölçütlerinin hiç birinde öğretim üyesi
kadrosuna yönelik ifade bulunmuyor);
 Orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği programları için ayrı ayrı ölçüt geliştirmenin
gerekli olup olmadığı;
 Türkiye'deki veya dünyadaki orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği programlarından
kaliteli mezun verenler arasında şu andaki taslak Ölçüt 10'a bakıp, belirtilmiş olan bazı konular için
"benim program amaçlarım bu konuya eğilmemizi gerektirmiyor" diyecekler olup olmadığı;
 Öneride geçen "mesleğe ve alana has" tüm terim ve kelimelerin incelenmesi gerekliliği;
Birinci tur görüş alışverişi sonunda Ş. Birgül Ersolmaz her iki program için de taslak metinleri revize etmiş
ve ayrıca, iki program için tek bir programa özgü ölçüt metni hazırlayıp tekrar grubun görüşlerine sunmuştur.
İkinci tur görüşmelerde her iki program için ayrı ayrı ölçüt hazırlamanın, orman fakülteleri bünyesinde yer
almasına karşın, bu programların ilgi alanlarının farklılığı nedeniyle, daha doğru olacağı görüşü üyelerce
benimsenmiş ve gerekirse ileride tüm disiplinler için programa özgü ölçütler gözden geçirildiğinde bu
konunun tekrar ele alınabileceği düşünülmüştür. İkinci tur görüşmelerde öne çıkan en önemli konu taslak
metinde tasarıma yönelik bir vurgunun olmaması olmuştur. Yapılan görüş alışverişi sonunda bu vurgunun
metinde yer almasına karar verilmiş ve metin revize edilmiştir. Taslak metnin son hali tekrar tüm alt grup
üyelerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi uyarınca, taslak metinler 16.02.2012 tarihinde
MÜDEK web sayfasında ilan edilmiş ve tüm paydaşlara geri bildirimde bulunmaları için 31.03.2012 tarihine
kadar son bir süre tanınmıştır. Ölçütler komitesi, gelen geri bildirimleri de göz önüne alarak, ölçüt önerileri
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taslağını Nisan 2012 sonuna kadar son haline getirmeyi ve MÜDEK Yönetim Kurulu onayına sunmayı
hedeflemektedir.
7.3 EQAR ve Öğrenci Katılımı çalışma grupları etkinlikleri
MÜDEK'in EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) üyeliğine başvuru
girişiminde bulunması 2011 Genel Kurulu'nda karar altına alınmıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulu 18.06.2011
tarihinde yaptığı ve 2011-07 sayılı toplantısında Ahmet Aran koordinasyonunda, Hasan Mandal, Salih
Arıman ve M. Yavuz Erçil'den oluşan EQAR Çalışma Grubu kurmuştur. Çalışma grubu, başvuru için bir öz
değerlendirme raporu hazırlanması, MÜDEK'i ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area) çerçevesinde kurulacak bir dış değerlendirme takımına değerlendirtmesi,
aynı zamanda değerlendirme süreçlerinde/takımlarında öğrencilere de yer verilmesi gerektiği saptamasını
yapmıştır. MÜDEK'in özellikle ikinci kriteri sağlamakta zorluk çekeceği düşüncesiyle Yönetim Kurulu'nun
29.10.2011 tarihinde yaptığı ve 2011-11 sayılı toplantısında Engin Arıkan koordinasyonunda, Hasan Mandal
ve Timur Doğu'dan oluşan Akreditasyon Değerlendirmelerine Öğrenci Katılımı Çalışma Grubu kurulmuştur.
Söz konusu çalışma grubu 2011-2012 değerlendirme döneminde iki kurumda uygulanmak üzere öğrenci
katılımı pilot uygulama süreç belgesi hazırlamış ve belge Yönetim Kurulu'nun 04.02.2012 tarihinde yaptığı
2012-02 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bunun sonucunda, bu dönem ilgili kurumlardan onay almak
şartıyla iki kurumda yapılacak akreditasyon değerlendirmelerine öğrenci değerlendiricilerin de katılımı
sağlanacaktır.
MÜDEK'in ENAEE'den aldığı EUR-ACE Etiketi verme yetkisi 31.12.2013 tarihinde dolmaktadır ve 2012
yılından başlayarak, MÜDEK'in ENAEE tarafından (ESG'yi de kapsayan) EUR-ACE standartları
çerçevesinde yeniden bir dış değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmenin EQAR dış
değerlendirmesi ile birleştirilmesi olanağı aranmış ve bu konuda sözel olarak ENAEE Yönetim Kurulu
Başkanına başvurulmuştur. İlk izlenim bu konunun olumlu karşılandığı, yalnız EQAR'ın da olumlu
görüşünün alınması gerektiği yönündedir. Bu durumda, ENAEE değerlendirme takımının hazırlayacağı
değerlendirme raporunun EQAR başvurusu için de geçerli olması için, değerlendirme takımında bir
öğrencinin de bulunması gerekecektir.
7.4 Yüksek Lisans Ölçütleri Çalışma Grubu etkinlikleri
Yönetim Kurulunun 18.06.2011 tarihinde yaptığı 2011-07 sayılı toplantısında MÜDEK'in mühendislik
yüksek lisans programlarının akreditasyonu konusunda uygulayacağı ölçütler ve süreçler konusunda bir
çalışma yaparak öneri geliştirmek üzere A. Bülent Özgüler koordinasyonunda Ayşegül Tanık, Canan Özgen
ve Ekrem Ekinci'nin katılımıyla bir çalışma grubu kurulmasına karar verilmiştir.
Çalışma grubu yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda hazırladığı taslağı 18.12.2011 tarihinde Yönetim
Kurulu'na sunmuş, Yönetim Kurulu 24.12.2011 tarihinde yaptığı 2011-13 sayılı toplantısında taslak hakkında
görüş bildirmeleri için taslak dokümanın MAK üyelerine ve önceki başkanlara gönderilmesine karar
vermiştir. Çalışma grubu gelen görüşleri değerlendirmiş ve taslağın yeni sürümünü Yönetim Kurulu'na
sunmuştur.
Bundan sonraki aşamada "Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri" taslağı görüş almak amacı ile
eş zamanlı olarak MÜDEK Üyeleri, MDK, Fen (ve Mühendislik) Enstitü Başkanlarına sunulacak ve
MÜDEK web sitesinde yayımlanacaktır.
7.5 Ara Değerlendirme Süreçleri Çalışma Grubu etkinlikleri
Yönetim Kurulunun 29.10.2011 tarihinde yaptığı 2011-11 sayılı toplantısında Bülent E. Platin
koordinasyonunda, Ayşegül Tanık ve Dilek Boyacıoğlu'dan oluşan Ara Değerlendirme Süreçleri Çalışma
Grubu kurulmuştur. Bu çalışma grubunun görevi "Ara Değerlendirme ve Kanıt Göster uygulamaları ve rapor
2012 Genel Kurulu – YK Faaliyet Raporu – 17 Mart 2012

Sayfa 8 / 14

formatlarının standartlaştırılması ve kurum ziyaretlerindeki çıkış görüşmelerinin kısaltılması konularını
derinlemesine incelemek ve uygulama önerilerini ayrıntılı bir rapor şeklinde 30.11.2011 tarihine kadar
Yönetim Kuruluna sunmak" olarak tanımlanmıştır.
Çalışma gurubu, 2011-2012 değerlendirme döneminde takım başkanlığı ya da eş başkanlığı yürütmekte olan
19 kişilik bir liste üyelerine bir mesaj göndererek, konuya ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesini istemiştir.
Çalışma grubu, yapılan bu çağrıya gelen yanıtları ve kendi deneyimlerini kullanarak bir dizi görüş ve
önerileri içeren raporunu 30.11.2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmuştur.
Çalışma grubunun raporu Yönetim Kurulunun 24.12.2011 tarihinde yaptığı 2011-13 tarihli toplantısında
görüşülmüş, raporda sunulan öneriler değerlendirilmek, görüş almak ve ilgili belgelere yansımaları
konusunda öneri toplamak üzere, MAK'a gönderilmesine ve ilgili belgelerin gelen görüş ve öneriler
doğrultusunda Bülent E. Platin koordinasyonunda, A. Erbil Payzın ve Engin Arıkan'dan oluşan bir çalışma
grubunca güncellenmesine karar verilmiştir.
Çalışma grubunun raporundaki öneriler MAK'ın 18.02.2012 tarihinde yaptığı 2012-01 sayılı toplantısında
görüşülmüş, bazıları daha da somutlaştırılan önerilerin tümünün devreye alınması uygun görülmüştür. Son
şekli verilen öneriler ve ilgili belgeler aşağıdaki altı temel başlık altında toplanmaktadır.
1. Kurum tarafından hazırlanacak Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) [güncelleme aşamasındadır],
Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular [güncelleme yapılmıştır],
Ara Değerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular [yeni belge
hazırlanmıştır]
2. MÜDEK değerlendirme takımının kurum ziyareti [yazılı olmayan MAK uygulamaları arasına
alınacaktır]
3. Çıkış bildirimi [Program Değerlendirici Raporu belgesi güncellenme aşamasındadır]
4. Program Değerlendiricisi Raporu [ilgili belge güncellenme aşamasındadır]
5. Kurumların 30-gün Yanıtı [Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi ve
Değerlendirme Kılavuzu belgeleri güncellenme aşamasındadır]
6. MÜDEK Değerlendirme Raporu [MÜDEK Değerlendirme Raporu örnekleri güncellenme
aşamasındadır]
7.6 Kalite Geliştirme Çalışma Grubu etkinlikleri
Kararlarda uyum için yazılım desteğinin sağlanması:
MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 27.07.2010 tarih ve 2010-09 sayılı toplantısında Mustafa Çobanoğlu
koordinasyonunda Bülent E. Platin ve A. Bülent Özgüler'den oluşturulan çalışma grubunun girişimi ile
Bilmar Mimarlık ve Yazılım Ltd. Şirketi tarafından geliştirilen müdek.net tutarlılık veri tabanı yazılımı,
20.01.2011 tarihinde, Ankara'dan Mustafa Çobanoğlu, Bülent E. Platin ve A. Bülent Özgüler'in, İstanbul'dan
Ş. Birgül Ersolmaz, A. Erbil Payzın, Ayşe Erdem-Şenatalar, M. Yavuz Erçil ve Şahika Tezcan'ın, Bilmar'ı
temsilen Ankara'dan Burak Emri ve Funda Akçam'ın katılımıyla TTGV imkanları kullanılarak
gerçekleştirilen bir video-konferans ile tanıtılmıştır. Aynı toplantıda hazırlanan kullanım kılavuzu Bilmar
yetkilileri tarafından MÜDEK katılımcılarına sunulmuştur. Bu toplantıda, dile getirilen iyileştirme önerileri
Bilmar yetkilileri tarafından dikkate alınmış ve 05.02.2011 tarihinde İstanbul'da yapılan MAK toplantısı
öncesinde yazılımın tanıtımı MAK üyelerine de yapılmıştır.
Bu şekilde, 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.
05.02.2011 tarihinde yapılan MAK toplantısında yazılımın kullanıma alınabilmesi için iki karar alınmıştır.
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Yazılım kullanıcılarının değişik yetki grupları olarak tanımlanması ve bu yetki gruplarının yetkilendirme
ayrıntılarının belirlenmesi için MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil ve MAK Başkanı Ahmet Aran'a,
yetkilendirme uygulaması için MÜDEK Genel Sekreteri M. 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 M. Yavuz Erçil'e görev verilmiştir. Bu
karar daha sonra 2011 Genel Kurulu'nda revize edilerek takım başkanlarının organize edilmesindeki güçlük
dikkate alınarak ilk aşamada 2009'dan başlayarak sadece Ölçüt Sürüm 2.0 ile değerlendirilen programların
değerlendirme raporlarının MÜDEK Ofisi tarafından veritabanına girilmesi kararı alınmıştır.
Bu aşamadan sonra, kullanım yetkilendirmesi ile ilgili yazılım MÜDEK bilgisayarına kurulmuş, istendiği
takdirde MAK başkanının onayı ile yetkilendirme ofis tarafından verilmeye başlanmış, tüm Ölçüt Sürüm 2.0
uyumlu kesin değerlendirme raporları ve tüm değerlendirici bilgileri veri tabanına girilerek, güncellemeleri
yapılmıştır.
Yazılım ile yapılan çalışmalar sırasında gerek ofis tarafından, gerek sınırlı kullanıcılar tarafından
gözlemlenen yazılım hataları Bilmar'a bildirilmiş ve garanti süresinin sonu olan 31.01.2012 tarihine kadar
bunların düzeltilmesi sağlanmıştır.
Yazılım kullanılabilir durumdadır. Bazen giriş zorluğu çekilmesine karşın, devamlı bir sorunu olduğu
gözlemlenmemektedir. Buna karşılık, 2011-2012 değerlendirme döneminde, yazılımı daha önce kullanan
takım başkanları dışında kişiler kullanmamıştır.
Bilmar ile 2012 yılında yazılım bakım anlaşması yapılması ve bu kapsamda yazılımda bazı iyileştirmeler
yaptırılması için 2012 taslak bütçede kaynak ayrılması önerilmektedir.
Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi belgesinin güncellenmesi:
Yönetim Kurulu'nun 18.06.2011 tarihinde yaptığı 2011-07 sayılı toplantıda M. Yavuz Erçil'in
koordinasyonunda Salih Arıman ve Necati Aras'tan oluşturulan Kalite Güvence Sisteminin Güçlendirilmesi
Çalışma Grubu, değerlendirme süreci iyileştirme kapsamı çerçevesinde değerlendiricilerden aldığı geri
bildirimler neticesinde Değerlendirme Takım Üyeleri Değerlendirme Belgesinde yapılması gerekli
değişiklikler önermiştir. Öneriler Yönetim Kurulu'nun 04.02.2012 tarihinde yaptığı 2012-02 sayılı
toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. Önemli değişiklik, değerlendirme takımı üyeleri tarafından
yapılan değerlendirmelerin bundan sonra taslak değerlendirme raporu yazıldıktan sonra yapılması olmuştur.
8.

MÜDEK sunumları, tanıtımları ve katılımları

Yurt içinde, yurt dışında MÜDEK'i ve etkinliklerini tanıtmak ve temsil etmek üzere aşağıda listelenen
sunumlar ve katılımlar gerçekleştirilmiştir. Tüm sunumlar MÜDEK web sayfasına yerleştirilmiştir.
 24.03.2011, A. E. Payzın, ENAEE Administrative Council (Yönetim Kurulu) toplantısı, Paris,
Fransa.
 25.03.2011, A. E. Payzın, ENAEE Genel Kurul toplantısı, Paris, Fransa.
 05.04.2011, G. Augusti, J. Birch, A. E. Payzın, " EUR-ACE: A System of Accreditation of
Engineering Programmes Allowing National Variants", INQAAHE Biennial Meeting, Madrid,
İspanya.
 21.04.2011, A. E. Payzın, ARACIS EUR-ACE değerlendirme ziyareti, Bükreş, Romanya.
 27.05.2011, A. Aran, M. Y. Erçil, "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (MÜDEK)", 22. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı, Yüzüncü Yıl
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MÜDEK Ofisi ve İktisadi İşletmesi

9.1 MÜDEK İdari Personeli
Sayın M. Yavuz Erçil 01.02.2011 tarihinden bu yana, tam zamanlı olarak MÜDEK Genel Sekreteri ve
MÜDEK İşletmesi Müdürü görevini yürütmektedir.
07.01.2011 tarihinde, altı aylık bir deneme süresi için MÜDEK İktisadi İşletmesi personeli olarak işe
başlatılan Sayın Şahika Tezcan, 01.07.2011 tarihinden bu yana, tam zamanlı ofis yöneticisi olarak görev
yapmaktadır.
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9.2 MÜDEK Merkezi
2010 yılı için planlanmış olan MÜDEK Merkezinin TTGV'nin İstanbul Ofisi'nden kendi kiraladığı bir ofise
taşınması 2011 yılında gerçekleşmiştir. Bu amaçla yapılan araştırmalar sonucu, 07.02.2011 tarihinde Şişli
Esentepe'de bir binanın 155 m2 lik bir alana sahip bir dairesi kiralanmış, temizlik ve boya yapılması, elektrik
ve iletişim hatlarının elden geçirilmesi işlemleri tamamlanmış, ofis mobilyaları ve ofis olarak kullanım için
gerekli diğer teçhizat tedarik edildikten sonra, 01.04.2011 tarihi itibariyle MÜDEK Ofisi olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Dairenin ofis olarak kullanılmaya hazır duruma getirilmesi için 25.200 TL demirbaş giderleri
dahil, 30.000 TL'ye yakın harcama yapılmıştır.
Merkezin taşınmasından sonra yapılan tüm yüz yüze Yönetim Kurulu ve MAK toplantıları MÜDEK ofisinde
yapılmıştır. Aynı zamanda, takım başkanları deneyim paylaşım toplantıları ve çalışma grubu toplantılarının
bazıları da ofiste yapılmaktadır.
Dairenin 8,5 m2 lik bir odası taraflar arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde, FEDEK'e (Fen-Edebiyat,
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tahsis
edilmiştir. Bu karar alınırken iki ayrı eğitim programı grubunun akreditasyonunu amaç edinmiş olan bu iki
derneğin bir alanda bulunmasının iyi bir sinerji yaratacağı düşünülmüştür. FEDEK ofisi 2011 yılı sonu
itibariyle oldukça yoğun olarak kullanmaya ve İstanbul'daki tüm toplantıları MÜDEK ofisinin toplantı
salonunda yapmaya başlamıştır. FEDEK, MÜDEK işletmesi muhasebecisinden aldığı görüş ve öneriler
neticesinde kendi iktisadi işletmesini de kurmuştur.
9.3 MÜDEK İktisadi İşletmesi
2011 yılında, zorunlu olarak dernek tarafından yapılması gereken parasal işlemler dışındaki tüm parasal
işlemler, 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. 2011 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. Gerek Washington Accord başvuru
süreci, gerek ENAEE kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerin giderleri de MÜDEK İşletmesi tarafından
karşılanmıştır.
Yönetim Kurulu'nun 20.04.2011 tarih ve 2011-05 sayılı kararları gereği 20.03.2009 tarihinden 31.05.2011
tarihine kadar MÜDEK İşletmesi Müdürleri olarak görev yapan A. Erbil Payzın ve Ş. Birgül Ersolmaz'ın
yerine, 01.06.2011 tarihinden 31.05.2013 tarihine kadar Engin Arıkan ve M. Yavuz Erçil atanmışlardır.
10. Akreditasyon değerlendirme bedelleri
Yönetim Kurulu'nun 25.11.2011 tarihli ve 2011-12 sayılı toplantısında, 2012-2013 değerlendirme
dönemindeki Değerlendirme ve Akreditasyon Ücretlerinin bir önceki dönemdeki bedellerde değişiklik
yapılmayarak aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.



Kurum başına 5.250 TL + KDV
Program başına (normal ve ikinci öğretim için ayrı ayrı olmak üzere)
Genel değerlendirmeler ve ziyaretli ara değerlendirmeler için 5.250 TL + KDV
Rapor üzerinden ara değerlendirmeler için 2.100 TL + KDV
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Bu karar MÜDEK web sitesinde yayımlanmış ve 2012-2013 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 da MÜDEK web sitesinde yayımlanmıştır.
11. 2011 Yılı Mali Sonuçları
01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında MÜDEK'in dernek ve iktisadi işletme gelirleri toplamı KDV hariç
416.969 TL, KDV dahil 449.385 TL olmuştur. Bu gelirin sırasıyla KDV hariç ve dahil olmak üzere 399.000
TL ve 432.670 TL'sını akreditasyon gelirleri ile 4.272 TL ve 5.041 TL'sını eğitim gelirleri, gelir vergisi
stopajı dahil 10.937 TL, hariç 9.264 TL'sını faiz gelirleri ve kambiyo karları gibi olağan gelirler, fatura iadesi
olan 70 TL ile birlikte 420 TL'sını olağandışı gelirler ve 2,340 TL'sini üyelik aidatları oluşturmuştur. Aynı
dönem içinde, dernek ve iktisadi işletmenin toplam giderleri KDV ve diğer vergi yükümlülükleri hariç
318.314 TL, KDV, diğer vergi yükümlülükleri ve yatırım giderleri dahil 415.367 TL olmuştur. MÜDEK
iktisadi işletmesinin 2011 dönemi vergi öncesi kârı 91.053 TL olmuştur. MÜDEK dernek ve iktisadi işletme
kasa ve banka hesapları 2012 yılına 301.471 TL devretmiştir.
2011 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgeleri, dernek ve iktisadi işletmesi işletme hesabı tablosu
(KDV dahil olarak onaylanan 2011 konsolide bütçe gerçekleşme tablosu) 2012 yılı bütçe taslağı ile 2013 ve
2014 yıllarına ait bütçe öngörüleri Genel Kurul üyelerine ayrıca sunulacaktır.
12. Sonuç
MÜDEK kurulduğundan beri sürekli bir gelişme içindedir. Bu gelişme eğiliminin 2011 yılında da sürmüş
olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyorum.
MÜDEK'in temel görevi olan program değerlendirme ve akreditasyon etkinlikleri 2011 yılında da artan bir
biçimde sürmüştür. Bu bağlamda, 2011 yılı içinde 50 programın akreditasyon süreci tamamlanmış ve
MÜDEK tarafından akredite edilmiş toplam program sayısı 117'ye ulaşmıştır. Ayrıca, yıl içinde 67 programın
değerlendirme süreci başlatılmıştır. MÜDEK ve MAK tarafından yürütülen bu değerlendirme ve
akreditasyon etkinliklerinde 150'den fazla MÜDEK Gönüllüsü görev almıştır.
2011 MÜDEK'in uluslararası tanınması konusunda çok önemli bir başarının sağlandığı bir yıl olmuştur.
MÜDEK'in 2010 yılında başlattığı Washington Accord başvuru süreci 2011 yılında başarıyla sonuçlanmış ve
MÜDEK, 15 Haziran 2011 tarihinde Washington Accord imzacısı (Signatory) statüsünü kazanmıştır. Toplam
15 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan bu süreç sonunda, MÜDEK akreditasyonlarının bu küresel anlaşmaya
taraf olan diğer 13 akreditasyon kuruluşu tarafından karşılıklı tanınması sağlanmıştır. 2009 yılından beri
akredite ettiği programlara EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan yedi akreditasyon ajansından biri olan
MÜDEK, Washington Accord Signatory statüsünü kazanmasıyla beraber dünyada en fazla tanınırlığı olan
akreditasyon ajanslarından biri olmuştur.
MÜDEK kurulduğundan beri sürdürmekte olduğu kendini yenileme ve geliştirme çabalarını 2011 yılı içinde
de sürdürmüştür. MÜDEK'in değişik komite ve çalışma grupları tarafından yürütülen ve ayrıntıları yukarıda
raporun ana bölümünde verilen bu çalışmalar MÜDEK'in sağlıklı gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.
MÜDEK'i daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak için önceki başkanımız sayın Refik Üreyen tarafından
başlatılan çabalarımız, 2011 yılında meyvelerini vermiştir. MÜDEK'in günlük operasyonları artık Genel
Sekreter ve MÜDEK İşletmesi Müdürü M. Yavuz Erçil ve MÜDEK Ofis Yöneticisi Şahika Tezcan'dan
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oluşan bir profesyonel yönetim kadrosu tarafından kendine ait bir ofiste yürütülmektedir. Derneğimiz sağlıklı
ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahiptir.
Yukarıda özetlemeye çalıştığım bu olumlu tablo ülkemizdeki mühendislik eğitiminin kalitesinin geliştirilmesi
için bir karşılık beklemeden MÜDEK çatısı altında gönüllü olarak hizmet veren 150'den fazla MÜDEK
gönüllüsü ve özveriyle çalışan çekirdek profesyonel kadrosunun bir eseridir. Bu güzel sonuçlara ulaşmamızı
sağlayan tüm MÜDEK gönüllülerine, MÜDEK Genel Sekreteri ve MÜDEK İktisadi İşletmesi Müdürü Sayın
M. Yavuz Erçil'e ve MÜDEK Ofis Yöneticisi Sayın Şahika Tezcan'a yönetim kurulumuz adına teşekkür
ederim. MÜDEK'in dernek haline dönüştüğü 2007 yılından itibaren, 2011 yılı Mart ayında kendi ofisine
taşınmasına kadar MÜDEK'e ev sahipliği yapan değerli üyemiz TTGV'ye de özellikle teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
Ahmet Erbil Payzın
Yönetim Kurulu Başkanı
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