
NEDEN HER ÜNIVERSITEDE MÜDEK AKREDITASYONU YOK?
Mezun vermiş olan mühendislik programları MÜDEK akreditasyonu için başvuruda bulunabilirler. 
Ancak, programların mezunlarına kazandırdıkları yetkinlikleri öğrencilik hayatları süresince takip 
etmiş olmaları, derslerinin ve programlarının çıktılarını düzenli olarak kalitatif ve kantitatif biçimde 
sistematik olarak ölçmüş, değerlendirmiş ve elde ettikleri veriler ışığında gerekli sürekli iyileştirme 
döngülerini uygulayıp tamamlamış ve mesleki yeterlilik anlamında uluslararası gerekliliklere cevap 
verebilen bir yapı oluşturmuş olmaları faydalı olmaktadır. 
Başvuruda bulunacak her bir mühendislik programı, eğitim amaçlarını ve program çıktılarını ölçmek 
ve değerlendirmek üzere düzenli olarak yaptıkları tüm çalışmalarla birlikte sürekli iyileştirme 
çalışmalarını da içeren kapsamlı bir öz-değerlendirme raporu hazırlayarak başvuruda bulunur.
MÜDEK program değerlendirme çalışmaları, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon 
Kurulu’nun oluşturduğu değerlendirme takımları tarafından ve MÜDEK’in yayımlamış olduğu 
değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Bu ölçütler, bir mühendislik programının akreditasyon için 
sağlaması gereken minimum koşulları belirler. Bu ölçütleri sağlamada eksikliği ya da süregelen 
zayıflığı olan programlar akreditasyon alamazlar.
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KISACA MÜDEK MÜDEK DEĞERLENDIRME ÖLÇÜTLERI

ATILIM ÜNIVERSITESI ve MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), 
çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve 
bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. Türkiye’de mühendislik eğitiminin 
kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen MÜDEK, çalışmalarını sürekli iyileştirme ve toplam kalite 
felsefesi doğrultusunda yürütmeyi ve mühendislik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının 
beklentilerini karşılamayı temel ilke edinmiştir.

• Öğrenciler
• Program Eğitim Amaçları
• Programın Çıktıları
• Sürekli İyileştirme
• Eğitim Planı
• Öğretim Kadrosu
• Altyapı
• Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
• Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
• Programa Özgü Ölçütler

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan 14 mühendislik bölümünün 8’i
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• İmalat Mühendisliği
• İnşaat Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
MÜDEK akreditasyonuna sahiptir ve bu oran ile Türkiye’de en çok belgeye sahip olan üniversitelerden birisidir. 
Halihazırda akreditasyon belgesi olmayan bölümlerimiz de akredite olan diğer bölümlerle aynı disiplinle, gerekli 
kalite standartlarını sağlayacak şekilde başvuru çalışmalarını yürütmektedirler.
Üniversitemiz Mühendislik Programları,
• Dış değerlendirmelerden yıllardır istikrarlı bir biçimde olumlu sonuçlar alan ve kalite yapısı oturmuş deneyimli 

mühendislik programları,
• Düzenli olarak alınan iç paydaş (öğrenciler, öğretim elemanları, vb.) ve dış paydaş (iş verenler, meslek odaları, 

mezunlar, vb.) geribildirimleri ile korunan dinamik yapısı,
• Uluslararası alanda çağın gerektirdiği yetileri öğrencilerine kazandıran güncel müfredatları,
• “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” vizyonumuz 

çerçevesinde oluşturulan Stratejik Planla uyumlu ve kurum kültürünün bir parçası olan sürekli iyileştirme 
faaliyetleri ile ülkemizde öncü konumda yer almaktadırlar.

MÜDEK AKREDITASYONUNUN
ÖNEMİ NEDİR?
İlgili mühendislik programı kapsamında
verilen eğitimin kalitesinin dünya standartlarında oluğunun 
düzenli dış değerlendirmelerle güvence altına alınmasına 
ek olarak, MÜDEK akreditasyonuna sahip bir bölümü 
tamamlamış mezunların almış oldukları eğitimin kalitesi, 
kapsamı ve diplomalarının geçerliliği de Avrupa ülkeleri 
başta olmak üzere dünya genelinde tanınmaktadır.

MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda ülkemizde Yükseköğretim 
Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Uluslararası arenada ise MÜDEK, 2006’dan beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı 
(ENAEE: European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir

MÜDEK, European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) tarafından 
Akreditasyon Ajansları için ENAEE Standartları ve İlkeleri  kapsamında 2019 yılı itibariyle 

akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına Avrupa’da EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 15 
akreditasyon ajansından birisidir. Almanya, İngiltere, İsviçre, Avustralya, Fransa, Belçika, İspanya, İtalya, 
Finlandiya, İrlanda, Çin, Rusya’nın da aralarında bulunduğu 15 ülkede tanınırlığı bulunmaktadır.

MÜDEK, Avrupa Yükseköğretim Alanında uyulması beklenen dış kalite güvence süreçleri ile ilgili 
standartları ve bu süreçleri yürütmek üzere faaliyet gösteren dış kalite güvence ajanslarının uyması 
beklenen standartların tanımlandığı Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG)’nin ilgili bölümleri için 

ENAEE tarafından koordine edilen ve uluslararası uzmanlardan oluşmuş bir değerlendirme paneli tarafından 
değerlendirilmiş ve belirtilen standartları tam olarak sağladığı sonucuna varılmıştır.

ULUSAL DIŞ DEĞERLENDIRME VE YETKILENDIRME

ULUSLARARASI DIŞ DEĞERLENDIRMELER VE YETKILENDIRMELER

MÜDEK küresel tanınırlık anlamında 2011 yılında Uluslararası Mühendislik İttifakı (IEA: 
International Engineering Alliance) şemsiyesi altındaki çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması 

olan Washington Accord (WA)’a üye (Signatory) olmuştur. WA kurallarına göre akredite ettiği tüm programlar 
2010 yılından itibaren diğer WA üyeleri tarafından eşdeğer olarak tanınmaktadır. Yukarıda listelenen ENAEE 
ülkelerinden farklı olarak aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Kore, Hindistan, Yeni Zelanda, 
Malezya’nın da bulunduğu 21 ülkede tanınırlık sağlamaktadır.


