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ÖNSÖZ 
 

 
Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE), AB Sokrates ve Tempus Programları 
ve mühendislik eğitimiyle ilgili 14 Avrupa derneği tarafından desteklenen EUR-ACE® Projesinin 
başarıyla tamamlanmasının ardından 8 Şubat 2006’da kurulmuştur. Bu ağ, 9 Eylül 2000’de 
kurulan “Avrupa Mühendislik Mesleği ve Eğitimi Daimi Gözlemevinden” (ESOEPE) 
kaynaklanmaktadır.    
 

ENAEE, Avrupa’daki yükseköğretiminin rekabet gücünü ve cazibesini arttırarak ve öğrencilerin 
hareketliliğini ve istihdam edilebilirliğini teşvik ederek Avrupa Yükseköğretim Alanını (EHEA) 
oluşturmayı amaçlayan Bologna süreci olarak da bilinen sürece dayanmaktadır.   
 

ENAEE özellikle, küresel ekonomide önemleri giderek artan mühendislerin eğitimini ele 
almaktadır. ENAEE, mesleki hareketliliklerini kolaylaştırmak ve ekonominin ve toplumun 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bireysel ve kolektif becerilerini geliştirmek için mühendislik 
eğitimi mezunlarının kalitesini arttırmayı ve katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.       
 

Bu hedeflere ulaşmak için ENAEE, akredite edeceği mühendislik derecesi programlarına 
EUR-ACE® (EURopean-ACcredited Engineer) etiketi vermek üzere akreditasyon ve kalite 
güvence kuruluşlarını yetkilendirmektedir. Bir kuruluşun yetkilendirilebilmesi için ENAEE’nin 
EUR-ACE® Çerçeve Standartları (EAFS) belgesinde yayımlanan standartları sağlaması 
gerekmektedir. Bu standartlar, ana paydaşların (öğrenciler, yükseköğretim kurumları, 
işverenler, meslek kuruluşları ve akreditasyon kuruluşları) görüşlerini ve bakış açılarını içerir. 
EAFS belgesi, burada yayınlanan yeni EUR-ACE® Çerçeve Standartları ve İlkeleri (EAFSG) 
belgesinin öncüsüdür.     
 

2006 yılından bugüne kadar, EUR-ACE® etiketi Avrupa’da ve tüm dünyada 28 ülkede 300’den 
fazla üniversitede yürütülen 180’in üzerinde mühendislik programına verilmiştir. Dolayısıyla, 
EUR-ACE® sistemi güvenilirliğini ve çok çeşitli ulusal içeriğe uyarlanabilirliğini kanıtlamıştır.  
 

Ancak, sekiz yıllık uygulamadan sonra, ENAEE paydaşlarının geri bildirimlerini dikkate almak,  
belgenin sunumuna açıklık getirmek ve basitleştirmek ve bu yeni EUR-ACE® Çerçeve 
Standartları ve İlkeleri (EAFSG) belgesini web tabanlı formatta oluşturmak için, EAFS 
belgesini temel standartlar değiştirilmeden revize etmenin zamanı gelmiştir.  
 

 

Prof. Bernard Remaud 
Başkan                                                                                                                   Mart 2015
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1. GENEL GİRİŞ 

 

 

 

 
a. ENAEE’nin misyonu, Avrupa’da ve Avrupa dışında mühendislik eğitimini desteklemek ve 

ilerlemesini sağlamak suretiyle halka ve topluma hizmet etmektir. ENAEE, profesyonel 
mühendislerin hareketliliğini kolaylaştırmak ve mühendislik eğitiminde kaliteyi arttırmak ve 
yenilikçiliği teşvik etmek üzere mühendislik mezunlarının niteliğini geliştirmeye yönelik 
mühendislik eğitim programlarının akreditasyonu için bir pan-Avrupa çerçevesini oluşturmayı 
amaçlamaktadır.        

 

Bu hedeflere ulaşmak için ENAEE, mühendislik derecesi veren eğitim programlarının 
akreditasyon standartlarını belirleyen, ulusal akreditasyon kararlarının pan-Avrupa 
ölçeğinde tanınmasını sağlayan merkezi olmayan yapıda bir sistem kurmuştur.     

 

ENAEE üyeliği, Avrupa Yükseköğretim Alanında (EHEA) ve bu alanın dışında mühendislik 
eğitimi ve mesleki standartlarla ilgilenen bütün kuruluşlara açıktır. Söz konusu kuruluşlar, 
akreditasyon ve kalite güvence kuruluşlarını, meslek kuruluşlarını, yükseköğretim kurumları 
derneklerini, işveren sendikalarını ve mühendislik öğrenci kuruluşlarını ve bunların derneklerini 
içerir.     

 

b. ENAEE misyonunu, EHEA’daki kalite güvence ve akreditasyon kuruluşlarını, mühendislik 
eğitim programlarının akreditasyonu sırasında uygulanan standartlar ve süreçler açısından 
değerlendirmek suretiyle yürütmektedir. Bu hususlarda ENAEE’nin standartlarını sağlayan 
kuruluşlar, ENAEE tarafından akredite edeceği mühendislik derecesi programlarına EUR-
ACE® etiketi vermek üzere yetkilendirilir. 

ENAEE’nin mühendislik derecesi veren programları akredite etmediğine dikkat 
edilmelidir. ENAEE, bu belgede (EAFSG) belirtilen standartları kullanarak, akredite 
edeceği mühendislik derecesi programlarına EUR-ACE® etiketi vermek üzere yetki 
başvurusunda bulunan akreditasyon ve kalite güvence kuruluşları tarafından 
uygulanan politikaları ve süreçleri değerlendirir.   

 

c. Burada açıklanan EAFSG, 2006’da düzenlenen orijinal belgenin (EAFS olarak biliniyor) bir 
revizyonunu temsil etmektedir. Özgün standartlar değiştirilmezken, geribildirimlere ve 
kullanıma dayalı değişiklikler yapılmıştır. Bunlar, kalite güvence ve akreditasyon 
kuruluşlarına verilen EUR-ACE® etiketi verme yetkisinin temelini oluşturmaktadır. Bu 
değişikliklerin, mühendislik disiplinlerinin tümünde uygulanabilecek ve Avrupa 
Yükseköğretim Alanında (EHEA) mezunlara mühendislik mesleğine girmek için gereken 
eğitimi veren mühendislik programlarının çeşitliliğini yansıtacak ve mezunların niteliklerinin 
tüm alanlarda tanınmasını sağlayacak şekilde geniş ölçüde uygulanabilir ve kapsayıcı 
olmaları amaçlanmıştır.      

 

d. EAFSG, sürekli olarak gözden geçirdikleri gelişmiş politikaları ve prosedürleri olan köklü 
kuruluşların kullanması için düzenlenmiştir. Ayrıca, mühendislik derecesi programlarının 
akreditasyonuna yönelik politikaları ve süreçleri geliştirmelerine ve EUR-ACE® etiketi verme 
yetkisi için başvuruda bulunmalarına yardımcı olması için EAFSG’deki bilgileri kullanmak 
isteyen yeni kuruluşları da hedeflemektedir.       

 

e. EAFSG’nin genel esasları aşağıdaki politikalarda belirtilmiştir:  
Dublin Tanımlamaları (Dublin Descriptors) da dahil olmak üzere, Mayıs 2005’de 
Bergen’de düzenlenen toplantıda Bologna Sürecine katılan Eğitim Bakanları tarafından 
benimsenen Avrupa Yükseköğretim Alanının kapsayıcı nitelik çerçevesi (EHEA Çerçevesi 
veya QF-EHEA).  

 Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen ve 23 Nisan 2008’de Avrupa Parlamentosu ve 
Avrupa Birliği Konseyi Başkanları tarafından imzalanan Yaşam Boyu Öğrenim için 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF).  

 
f. EAFSG, 2005 yılında Bergen’de (Norveç) düzenlenen Bologna Süreci bakanlar zirvesinde 
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kabul edilen ve 2015 yılında revize edilen Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite 
Güvence Standartları ve İlkeleri’nin ilgili bölümlerine büyük ölçüde uygun olacak şekilde 
formüle edilmiştir. 
 

g. EAFSG belgesinde geçen “mühendislik mezunu” terimi, mühendislik derecesi veren akredite 
programı başarıyla tamamlayan kişiyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde 
kullanılan özel düzenleyici anlamı da dahil olmak üzere, Avrupa ve dünya genelinde çok 
farklı şekillerde yorumlanmasından kaynaklanan karışıklık nedeniyle “mühendis” teriminin 
kullanılmasından kaçınılmıştır. Her ülkede mühendislik tescili veya o ülkede kalifikasyon için 
niteliğin yeterli olup olmadığına veya ek eğitim, öğretim veya sektörel deneyime gerek olup 

olmadığına ülkenin uygun makamı/yetkilisi tarafından karar verilir. EUR-ACE® etiketi bu 
kararlara, özellikle de ülkeler arası tanımayla ilgili kararların verilmesine yardımcı olacaktır. 

 
h. ENAEE’nin kuruluşlar tarafından akredite edilen mühendislik derecesi veren 

programlarında zorunlu kıldığı standartlar, Bölüm 2 Mühendislik Programlarının 
Akreditasyon Standartları ve İlkeleri’nde belirtilmiştir. 

 
i. ENAEE’nin kuruluşlar için zorunlu kıldığı standartlar, Bölüm 3 Akreditasyon Kuruluşlarına 

ilişkin Standartlar ve İlkeler’de belirtilmiştir. 
 

j. EUR-ACE® etiketi vermek üzere bir kuruluşu yetkilendirme süreci EUR-ACE® Etiketi 
Yetkilendirme Süreci’nde belirtilmiştir
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2. MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ AKREDİTASYON 
STANDARTLARI VE İLKELERİ 

 

 

 

 

 

2.1  GİRİŞ 
 

 

Burada, Mühendislik Programları Akreditasyonu için EUR-ACE® Standartları ve İlkeleri (EAFSG), 
Öğrenci Yükü Koşulları (Bölüm 2.2), Program Çıktıları (Bölüm 2.3) ve Program Yönetimi (Bölüm 2.4) 
yönünden tanımlanmaktadır.       
 

Öğrenci Yükü Koşulları ve Program Çıktıları, 19-20 Mayıs 2005’de düzenlenen Bergen 
Yükseköğretimden Sorumlu Avrupa Bakanları Konferansında kabul edilen kapsayıcı Avrupa 
Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) ile uyumludur. Çerçeve, “üç döngü (lisans, 
yüksek lisans, doktora) (ulusal içerikler kapsamında orta derece yeterlilikler olasılığı da dahil olmak 
üzere), her döngünün öğrenim çıktıları için genel tanımlayıcıları ve birinci ve ikinci döngülerin (lisans 
ve yüksek lisans) kredi aralıklarını içermektedir”.    

 

EQF’nin uygulanmasının genel sonucu, halen Avrupa Yükseköğretim Kurumlarında mühendislik 
alanında verilen çeşitli Lisans ve Yüksek Lisans Derecesi programlarıdır. Bunlar, bu belgede Avrupa 
Kredi Transfer Sistemi bakımından aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:  

 

a) Tam zamanlı mühendislik Lisans derecesi programlarının AKTS kredileri halen 180, 210 veya 
240’dır. 

b) Tam zamanlı mühendislik Yüksek lisans derecesi programlarının AKTS kredileri 60, 90 veya 
120’dir.  

 

 

23 Nisan 2008’de “Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Tavsiyesi” ile kurulan, Avrupa Yükseköğretim 
Alanı için Yeterlilikler Çerçevesinin (Bologna süreci) birinci döngüsünün tanımlayıcısı EQF, 6. 
seviyenin öğrenim çıktılarına karşılık gelmektedir.     

 

Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesinin (Bologna süreci) ikinci döngüsünün 
tanımlayıcısı EQF, 7. seviyenin öğrenim çıktılarına karşılık gelmektedir. 

 

Program Çıktıları EQF hükümleriyle uyumludur. 
 

Program Yönetimi koşulları, 2005 Bergen Yükseköğretimden Sorumlu Avrupa Bakanları 
Konferansında kabul edilen Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence Standartları ve 
İlkeleri (ESG) ile uyumludur.  

 
 

 

2.2  ÖĞRENCİ YÜKÜ KOŞULLARI 
 

 

Yük koşulları, AKTS kredileri kullanılarak açıklanmıştır.  

ENAEE Lisans ve Yüksek Lisans Derecesi programlarının Program Çıktılarının normal olarak 
aşağıda belirtildiği gibi yapılandırıldığını tanımlamaktadır: 

• Minimum 180 AKTS kredisi gerektiren Lisans Derecesi programları. 
 

• Minimum 90 AKTS kredisi (bazı eğitim sistemlerinde 60 kredi) gerektiren Yüksek Lisans 
Derecesi programları. 

 

• Normal olarak Lisans Derecesinin verilmesini kapsamayan entegre Yüksek Lisans Derecesi 
programları yukarıda belirtilenlerle uyumlu AKTS kredilerini içermelidir: bir diğer deyişle, 
minimum 270 AKTS kredisi (bazı eğitim sistemlerinde 240 kredi).    
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2.3  PROGRAM ÇIKTILARI ÇERÇEVESİ 
 

 

(a)    Program Çıktıları, akredite mühendislik derecesi programı mezununun sergilemesi gereken bilgi, 
anlama, beceri ve yetenekler olarak tanımlanır. Aşağıda belirtilen Program Çıktıları, yetkili bir 
kuruluş tarafından EUR-ACE etiketi verilen akredite programlar için geçerlidir. Bu belgede 
öğrenim çıktısı terimi, sadece bireysel kurs birimleri / dersleri için geçerli olan bilgi, kavrayış, 
beceri ve yetenekleri açıklamak için kullanılmıştır.    

(b)   Bu belgede belirtilen Program Çıktılarının Avrupa Yükseköğrenim Kurumlarında verilen tüm 
mühendislik Lisans ve Yüksek Lisans Derecesi programlarına uygulanabilmesi 
hedeflenmektedir. Bunlar, ENAEE topluluğu tarafından tanımlanan “minimum eşik” olarak kabul 
edilmeli ve mühendislik programlarının kalitesini güvence altına almak için yerine getirilmelidir.         

(c)   Program Çıktıları gerek (mühendislik akademisyenleri tarafından) tasarımda, gerekse bütün 
mühendislik disiplinlerinde ve farklı profiller için hazırlanan programların (akreditasyon 
kuruluşları tarafından) değerlendirmesinde kullanılabilir.  

(d)   Standartlarda, akredite programların sağlaması gereken Program Çıktıları açıklanmakta ancak 
bunların nasıl gerçekleştirileceği belirtilmemektedir. Sonuç olarak, EAFSG tarafından belirtilen 
Program Çıktılarını sağlamak üzere programların tasarımına herhangi bir kısıtlama 
getirilmemiştir. Yükseköğretim Kurumları yeni ve yenilikçi programlar da dahil olmak üzere, 
programları bağımsız vurgulama ve özellikte olacak şekilde formüle etme ve programların her 
birisine giriş koşullarını belirleme serbestisine sahiptir.       

(e)   Program Çıktıları burada, Lisans ve Yüksek Lisans Derecesi programları için aşağıdaki sekiz 
öğrenim alanıyla ilgili olarak ayrı ayrı belirtilmiştir:   

 

• Bilgi ve anlama; 
 

• Mühendislik Analizi; 
 

• Mühendislik Tasarımı; 
 

• Araştırma; 

 

• Mühendislik Uygulaması; 
 

• Karar Verme/Değerlendirme Yapabilme; 
 

• İletişim ve Takım çalışması; 
 

• Yaşam Boyu Öğrenme. 

 

(f) Bu belgede kullanılan terimleri doğrulamak için ENAEE/IEA Terimler Sözlüğü kullanılmıştır.   
 

 

 

2.3.1 Lisans Derecesi Programlarının Program Çıktıları 
 

 

 

BİLGİ VE ANLAMA   
Öğrenme süreci, Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır:  

 

• matematik ve mühendislik uzmanlıklarının temelini oluşturan temel bilimlerde diğer 
program çıktılarına ulaşmak için gereken düzeyde bilgi ve anlama;      

 

• ön plan alanlarda farkındalığı da içerecek şekilde, uzmanlıklarının temelini oluşturan 
mühendislik disiplinlerinde diğer program çıktılarına ulaşmak için gereken düzeyde bilgi 
ve anlama; 

 

• daha geniş çok disiplinli mühendislik içeriğine ilişkin farkındalık  
 

 

 

MÜHENDİSLİK ANALİZİ   
Öğrenme süreci, Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 

 

• kendi disiplinlerinde karmaşık mühendislik ürünlerini, süreçlerini ve sistemlerini analiz 
edebilme; oturmuş analitik, bilgisayımsal ve deneysel yöntemlerden ilgili yöntemleri 
seçme ve uygulama; söz konusu analizlerin sonuçlarını doğru yorumlama yeteneği;  

 

• kendi disiplinlerindeki mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme; 
oturmuş analitik, bilgisayımsal ve deneysel yöntemlerden ilgili yöntemleri seçme ve 
uygulama; teknik olmayan – toplumsal, sağlık ve güvenlik, çevresel, ekonomik ve 
endüstriyel – kısıtlamaların öneminin farkına olma yeteneği;  
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MÜHENDİSLİK TASARIMI   
Öğrenme süreci, Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 

 

• kendi disiplininde, teknik olmayan – toplumsal, sağlık ve güvenlik, çevresel, ekonomik ve 
endüstriyel – etmenlerle ilgili farkındalığı da içeren, belirlenmiş gereksinimleri sağlayan 
karmaşık ürünleri (cihazlar, eserler, vs.), süreçleri ve sistemleri geliştirme ve tasarlama; 
ilgili tasarım metodolojilerini seçme ve uygulama yeteneği;   

 

• uzmanlaştığı mühendislik disiplininin ön plandaki gelişmelerinin farkındalığıyla tasarım 
yapabilme yeteneği;  

 

 

 

ARAŞTIRMALAR   
Öğrenme süreci, Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 

 

• literatür araştırması yapabilme, bilimsel veri tabanlarına ve diğer uygun bilgi kaynaklarına 
danışma ve bunları eleştirisel olarak kullanma, kendi disiplinindeki teknik sorunlarla ilgili 
ayrıntılı incelemeleri ve araştırmaları izleyebilmek için simülasyon ve analiz yapabilme 
yeteneği;      

 

• kendi disiplinindeki uygulama esaslarına ve güvenlik yönetmeliklerine başvurma ve 
uygulama yeteneği;  

 

• kendi branşlarında deneysel araştırmaları tasarlamak ve yürütmek, verileri yorumlamak 
ve sonuca varmak için gerekli laboratuvar/atölye becerileri ve yeteneği.    

 

 

 

MÜHENDİSLİK UYGULAMASI   
Öğrenme süreci, Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 

 

• kendi disiplininde ugulanabilir teknikleri ve analiz, tasarım ve araştırma yöntemlerini ve 
bunlarla ilgili sınırlandırmaların anlaşılması; 

 

• kendi disiplininde karmaşık problemlerin çözümü, karmaşık mühendislik tasarımlarının 
gerçekleştirilmesi ve araştırmaların yapılmasına ilişkin uygulama becerileri;   

 

• kendi disiplininde geçerli malzemelerin, ekipmanların, aletlerin, mühendislik 
teknolojilerinin ve süreçlerinin ve bunlarla ilgili sınırlandırmaların anlaşılması; 

 

• kendi disiplininde mühendislik uygulama normlarını tatbik etme yeteneği;   
 

• mühendislik uygulamasının teknik olmayan – toplumsal, sağlık ve güvenlik, çevresel, 
ekonomik ve endüstriyel – sonuçlarıyla ilgili farkındalık;  

 

• endüstri ve iş bağlamında ekonomik, organizasyonel ve yönetimsel hususlarda (örneğin, 
proje yönetimi, risk ve değişim yönetimi gibi) farkındalık. 

 

 

 

KARAR VERME/DEĞERLENDİRME YAPABİLME   
Öğrenme süreci, Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 
 

• kendi disiplininde ilgili verileri toplama ve yorumlama ve karmaşıklıklarla baş etme, ilgili 
sosyal ve etik sorunlar hakkındaki fikirleri içeren değerlendirmeleri bildirme yeteneği;  

 

• kendi disiplininde karmaşık teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetme, karar 
verme sorumluluğunu üstlenme yeteneği. 

 

 

 

İLETİŞİM VE TAKIM ÇALIŞMASI   
Öğrenme süreci, Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 

 

• bilgileri, fikirleri, problemleri ve çözümleri mühendislik topluluğu ve toplumun geneliyle 
etkin şekilde paylaşma yeteneği;    

 

• ulusal ve uluslararası bağlamda birey olarak ve takımın bir üyesi olarak etkin şekilde 
işlev görme ve mühendislerle ve mühendis olmayanlarla etkin şekilde işbirliği yapma 
yeteneği. 
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YAŞAM BOYU ÖĞRENME   
Öğrenme süreci, Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 

 

• bağımsız olarak yaşam boyu öğrenme ihtiyacının farkında olma ve bununla 
ilgilenme yeteneği;  

 

• bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etme yeteneği. 
 

 

 

 

 

2.3.2 Yüksek Lisans Derecesi Programlarının Program Çıktıları  
 

 

 

BİLGİ VE KAVRAYIŞ   
Öğrenme süreci, Yüksek Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini  sağlamalıdır: 
 

• matematik ve mühendislik uzmanlıklarının temelini oluşturan temel bilimlerde, diğer 
program çıktılarına ulaşmak için gereken seviyede derinlemesine bilgi ve anlama; 

 

• uzmanlıklarının temelini oluşturan mühendislik disiplinlerinde, diğer program çıktılarına 
ulaşmak için gereken seviyede derinlemesine bilgi ve anlama; 

 

• uzmanlık alanlarında ön planda olan gelişmelerle ilgili eleştirisel farkındalık;  
 

• farklı alanlar arasında, daha geniş ve çok disiplinli mühendislik ve bilgi konularına ilişkin 
eleştirisel farkındalık. 

 

 

 

MÜHENDİSLİK ANALİZİ   
Öğrenme süreci, Yüksek Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini  sağlamalıdır: 
 

• yeni ve karmaşık mühendislik ürünlerini, süreçlerini ve sistemlerini daha geniş veya çok 
disiplinli bağlamda analiz edebilme; oturmuş analitik, hesaplama ve deneysel 
yöntemlerden en uygun ve ilgili yöntemleri veya yeni ve yenilikçi metotları seçme ve 
uygulama; söz konusu analizlerin sonuçlarını eleştirel şekilde yorumlama yeteneği; 

 

• mühendislik ürünlerini, süreçlerini ve sistemlerini kavramsallaştırma yeteneği;  
 

• eksik, yarım yamalak tanımlanmış, iddialı özellikleri olan, kendi branşlarının dışında 
dikkate alınması gereken hususları ve teknik olmayan – toplumsal, sağlık ve güvenlik, 
çevresel, ekonomik ve endüstriyel – kısıtlamaları içerebilen iyi bilinmeyen karmaşık 
mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme; oturmuş analitik, 
hesaplama ve deneysel yöntemlerden en uygun ve ilgili yöntemleri veya yeni ve yenilikçi 
problem çözme metotlarını seçme ve uygulama yeteneği; 

 

• Uzmanlık alanlarındaki yeni ve gelişmekte olan konulardaki karmaşık problemleri 
tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği. 

 

 

 

MÜHENDİSLİK TASARIMI   
Öğrenme süreci, Yüksek Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini  sağlamalıdır: 

 

• yetersiz şekilde tanımlanmış ve/veya iddalı özellikleri içeren, farklı alanlardan bilgilerin ve 
teknik olmayan – toplumsal, sağlık ve güvenlik, çevresel, ekonomik ve endüstriyel – 
kısıtlamaların entegrasyonunu içeren yeni ve karmaşık ürünleri (cihazlar, eserler, vs.), 
süreçleri ve sistemleri geliştirme ve tasarlama; en uygun ve ilgili tasarım metodolojilerini 
seçme ve uygulama veya yeni ve orijinal tasarım metodolojileri geliştirmek için 
yaratıcılığını kullanma yeteneği. 

 

• uzmanlaştığı mühendislik disiplininde ön planda olan bilgi ve kavrayışı kullanarak tasarım 
yapabilme yeteneği; 
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ARAŞTIRMALAR   
Öğrenme süreci, Yüksek Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini  sağlamalıdır: 

 

• gerekli verileri tanımlama, bulma ve elde etme yeteneği; 
 

• literatür araştırması yapabilme, bilimsel veritabanlarına ve diğer uygun bilgi kaynaklarına 
danışma ve eleştirisel şekilde kullanma, karmaşık teknik sorunlarla ilgili ayrıntılı 
incelemeleri ve araştırmaları izleyebilmek için simülasyon ve analiz yapabilme yeteneği; 

 

• uygulama esaslarına ve güvenlik yönetmeliklerine başvurma ve uygulama yeteneği;  
 

• deneysel araştırmaları tasarlamak ve yürütmek, verileri kritik olarak değerlendirmek ve 
sonuçlara varmak için ileri laboratuvar/atölye becerileri ve yeteneği. 

 

• uzman oldukları mühendislik disiplininde ön planda olan yeni ve gelişmekte olan 
teknolojilerin uygulamalarını araştırma yeteneği.    

MÜHENDİSLİK UYGULAMASI   
Öğrenme süreci, Yüksek Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 

 

• uygulanabilir tekniklerin ve analiz, tasarım ve araştırma yöntemlerinin ve bunlarla ilgili 
sınırlandırmaların kapsamlı şekilde anlaşılması; 

 

• karmaşık problemlerin çözümü, karmaşık mühendislik tasarımlarının gerçekleştirilmesi 
ve karmaşık araştırmaların yapılmasına ilişkin, bilgisayar araçlarının kullanılmasını da 
içeren uygulama becerileri; 

 

• uygun malzemelerin, cihaz ve aletlerin, mühendislik teknolojilerinin ve süreçlerinin ve 
bunlarla ilgili sınırlandırmaların kapsamlı şekilde anlaşılması; 

 

• mühendislik uygulama normlarını tatbik etme yeteneği; 
 

• mühendislik uygulamasının teknik olmayan – toplumsal, sağlık ve güvenlik, çevresel, 
ekonomik ve endüstriyel – sonuçlarıyla ilgili bilgi ve anlama; 

 

• ekonomik, organizasyonel ve yönetimsel konularda (örneğin, proje yönetimi, risk ve 
değişim yönetimi gibi) eleştirisel farkındalık. 

 

DEĞERLENDİRME YAPILMASI   
Öğrenme süreci, Yüksek Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 

 

• bilgileri entegre etme ve karmaşıklıkla baş etme, eksik veya sınırlı bilgilerle ve bilgilerinin 
ve değerlendirmelerin uygulanmasıyla bağlantılı, sosyal ve etik sorumluluklarla ilgili 
fikirleri içeren değerlendirmeleri formüle etme yeteneği;  

 

• Yeni stratejik yaklaşımları gerektiren karmaşık teknik ve mesleki faaliyetleri veya 
projeleri yönetme, karar verme sorumluluğunu üstlenme yeteneği. 

 

İLETİŞİM VE TAKIM ÇALIŞMASI 
 

Öğrenme süreci, Yüksek Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini  sağlamalıdır:  
 

• sonuçları ve bu sonuçların temelini oluşturan bilgileri ve mantıklı 
açıklamaları/gerekçeleri ulusal ve uluslararası bağlamda uzman ve uzman olmayan 
kitleyle açıkça ve tartışmasız şekilde paylaşmak için çeşitli yöntemleri kullanma 
yeteneği; 

 

• farklı disiplinlerden ve seviyelerden oluşabilen ve sanal iletişim araçlarını kullanılabilen 
bir takımın üyesi veya lideri olarak, ulusal ve uluslararası bağlamda   etkin şekilde 
faaliyette bulunabilme yeteneği. 

 

YAŞAM BOYU ÖĞRENME   
Öğrenme süreci, Yüksek Lisans Derecesi mezunlarının aşağıdakileri göstermesini sağlamalıdır: 

 

• bağımsız olarak yaşam boyu öğrenmede yer alma yeteneği; 
 

• daha ileri çalışmaları kendi kendine yapabilme yeteneği. 
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2.4 PROGRAM YÖNETİMİ 

(a) Akreditasyon kuruluşları, bir yükseköğretim kurumunun akreditasyon almak istediği 
mühendislik eğitim programlarının,  

 

• programın amaçlarına ulaşacak;  
 

• öğrencilerin Program Çıktılarına ulaşabildiklerini göstermelerineimkan veren öğretme 
ve öğrenme sürecini sağlayacak; 
 

• yeterli kaynakları sağlayacak; 
 

• öğrenci kabul, transfer, ilerleme ve mezuniyet kurallarını izleyecek; ve  
 

• iç kalite güvence prosedürlerine uyacak 

şekilde yönetildiğini teyit etmelidir,   

 

b) Aşağıdaki beş standart, kuruluş EUR-ACE® etiketi vermek üzere yetkilendirildiği takdirde 
değerlendirilmesi gereken program yönetiminin kilit alanlarını belirtmektedir. 
Standartlardan türetilen bu ilkeler, kural koyucu değildir; sadece, kuruluşlara ve 
yükseköğretim kurumlarına standartların karşılanmasında yardımcı olmayı 
hedeflemektedir. Program yöneticileri, standartları kendi geleneklerine ve kaynaklarına 
uygun olarak karşılamakta serbesttir.    

 

2.4.1 Programın Amaçları 
Akredite edilen programların amaçları, işverenlerin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını 
yansıtmalıdır. Bu program çıktıları, amaçlarla kanıtlanabilecek şekilde uyumlu olmalıdır.    

Amaçlarda mezunlar için istihdam fırsatları, teknolojideki potansiyel gelişmeler, işverenlerin 
ihtiyaçları, çok çeşitli mühendislik uygulamaları, mezunlar için lisansüstü fırsatları, üniversitenin 
misyonu ve öğrencilerin menfaatleri dikkate alınmalıdır.     

 

 

2.4.2 Öğretme ve Öğrenme Süreci  
Öğretme ve öğrenme süreci, mühendislik mezunlarının Program Çıktılarında belirtilen 
bilgi, kavrayış, beceri ve yetenekleri sergileyebilmelerini sağlamalıdır. Program 
müfredatında buna nasıl ulaşılacağı belirtilmelidir.    

 

Müfredatta, ders programı, derslerin öğrenim çıktıları, öğretme ve öğrenme metodolojisi, kredi 
dağıtımı, dersleri değerlendirme yöntemi ve ön koşullu veya eş koşullu dersler veya diğer 
program koşulları da dahil olmak üzere, programdaki bütün derslerle ilgili ayrıntılı bilgiler 
verilmelidir. Müfredat, öğrencilerin seçtiği derslerin etkisi de dahil olmak üzere, ders öğrenim 
çıktılarının toplamının programın öğrenim çıktılarını oluşturmasını sağlamalıdır.     

 

Öğrenme süreci, öğrencilerin farklı giriş yeterliliklerini ve farklı öğrenme tarzlarını bağdaştıracak 
yeterli esneklikte olmalıdır. Program endüstride veya bir başka yükseköğretim kurumunda 
harcanan süreyi içerdiği takdirde, bu süre de Program Çıktılarına erişilmesine yaptığı katkı 
bağlamında değerlendirilmelidir.   

 

Öğrencilerin değerlendirmesi, belirtilen dersin öğrenim çıktılarına ulaşılması değerlendirilerek 
yapılmalı ve titiz ve adil olmalıdır. Mümkün olan hallerde, öğrencinin çalışmasına veya 
değerlendirmelerin ölçülülüğüne ikinci bir not verilmelidir. Çıktı standartlarına zarar vermeden 
yapılabilmesi koşuluyla, öğrencilerin standardın altında değerlendirilen çalışmalarını telafi etme 
fırsatları olmalıdır.       
Öğrencilerin değerlendirmesinin, ilerleme ve programı tamamlama kararlarının bağımsız ve harici 
olarak denetlenmesi, çıktı standartlarının devamlılığının sağlanmasında etkili olur. Söz konusu 
denetleme düzenlemeleri mutlaka belgelendirilmelidir.     

 

 

2.4.3 Kaynaklar 
Programı uygulamak için gereken kaynaklar, öğrencilerin Program Çıktılarında belirtilen 
bilgi, anlama, beceri ve yetenekleri göstermesini sağlamak için yeterli olmalıdır.   

 

Öğretim kadrosunun sayısı, nitelikleri ve deneyimi, programı Program Çıktılarında belirtilen 
standartlarda yürütmek için yeterli olmalıdır. Program, teknik ve idari kadrodan oluşan etkin bir 
takım tarafından desteklenmelidir. Öğretim kadrosunun yeni teknolojileri kullanacak ve 
uygulayacak şekilde güncellenmesi ve gerektiği zaman bunun için eğitim almasını garanti altına 
alan düzenlemeler olmalıdır.  
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Laboratuvar, bilgi işlem ve atölye tesislerinde programı desteklemek için gereken ekipmanlar 
bulunmalıdır; öğrencilerin güvenli erişimine yönelik düzenlemeler, öğrencinin uygulamalı 
faaliyetlerini, özellikle de proje çalışmasını desteklemek için uygun fırsatlar sağlamalıdır.      

 

Harici seviye belirleme yardımları da dahil olmak üzere, özel ders, kütüphane ve diğer bilgi 
kaynakları, ancak bunlarla da sınırlı kalmayan öğrenci destek hizmetleri öğrenciler tarafından 
kolaylıkla erişilebilmelidir.     

 

Programı yürütmek için gereken kaynaklar yeterli bütçe ile desteklenmelidir.   
 

 

 

2.4.4 Öğrenci kabulü, transfer, ilerleme ve mezuniyet 
Öğrenci kabulü, transferi, ilerlemesi ve mezuniyetiyle ilgili kriterler açıkça belirtilmeli ve 
yayımlanmalı ve sonuçları izlenmelidir.  

 

Programa girmek için gereken yeterlilikler ve programı tamamlamaya yönelik ilerleme 
sağlanmasıyla ilgili gerekli düzenlemeler öğrencilere bildirilmelidir. Öğrencilerin programın daha 
sonraki aşamalarına  geçme (dikey geçiş) kriterleri açıkça belirtilmelidir.       

 

Öğrencilerin başarı kayıtları, programların gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine yönelik önemli 
bilgiler verir. Programa girişin gözden geçirilmesine yönelik önemli veriler sağlamak maksadıyla, 
öğrencilerin giriş yeterliliklerine göre kaydettikleri ilerlemeyi izlemek için düzenlemeler olmalıdır. 
Özellikle de programı tamamlayamadan ayrılanların sayısı ve tamamlayamama sebepleri 
kaydedilmelidir. Başarı ortalamasından önemli ölçüde farklı olan değerlendirme sonuçlarını 
belirleyebilmek için öğrencilerin münferit derslerde gösterdikleri genel performans not edilmelidir.     

 

 

 

2.4.5 İç Kalite Güvence 
Akredite edilmiş mühendislik eğitim programları etkin kalite güvence politikaları ve 
prosedürleriyle desteklenmelidir. 

 

Programda yükseköğretim kurumunun kalite güvence politikasıyla uyumlu kalite güvence 
prosedürleri olmalıdır. Programın, düzenli aralıklarla ilgili bütün verileri kullanarak, öğrencilerin 
programın belirtilen hedeflerine göre kaydettiği başarıların değerlendirilmesini de kapsayacak 
şekilde gözden geçirilmesi üzere tanımlanmış ve belgelenmiş bir prosedürü olması beklenir.     

 

Her dersin etkinliğini değerlendirebilmek için, akredite edilen programın müfredatında bulunan 
bütün dersler hakkında öğrencilerden mutabık kalınan formatta geribildirim alınmalıdır. Acil ve 
ivedi sorunları çözebilmek gayesiyle programın günlük yönetimiyle ilgili açık ve net düzenlemeler 
olmalıdır.    

 

Kalite güvence prosedürleri de dahil olmak üzere, programın her yönüyle ilgili bilgiler kamuya 
açık olmalıdır.  



11  

 

3. AKREDİTASYON KURULUŞLARINA İLİŞKİN STANDARTLAR VE İLKELER  
 

 

 

3.1 GİRİŞ 
(a) ENAEE, EUR-ACE® etiketi veren kalite güvence ve akreditasyon kuruluşlarının burada açıklanan 

standartları uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu standartlar, akredite edilen programın öğrenme süreci 
ve Lisans ve Yüksek Lisans Derecesi programlarının yukarıda belirtilen Öğrenci Yükü Koşulları, Program 
Çıktıları ve Program Yönetimine uygunluğunun değerlendirmesinde kullanan kuruluşun akreditasyon 
süreçlerinin etkinliği için uygulanır. 

(b) Aşağıda belirtilen yedi standart, akreditasyon kuruluşlarının iç süreçlerinin kalite güvencesi için geçerlidir. 
Bu standartlar zorunludur, ancak burada bulunan yönlendirmeler uyulması gereken kurallar olarak 
algılanmamalıdır.. Mühendislik programlarını akredite eden kuruluşların farklı geçmişleri ve gelenekleri 
olduğu ve kendi toplumlarının ihtiyaçlarına ve ilgili düzenleyici koşullara uygun iç organizasyonlarını ve 
akreditasyon süreçlerini oluşturacakları kabul edilmektedir. Bununla birlikte, kuruluşların kendi süreçlerine, 
mühendislik eğitim programlarının etkin akreditasyonunun temelini teşkil eden uluslararası kabul görmüş 
standartlara uygun süreçleri dahil etmeleri beklenir. Bu yönlendirmenin amacı, yaygın kullanımıyla genel 
onay almış olan yöntemleri belirtmek ve iyi uygulamalar konusundaki fikir birliğini yansıtmaktır.        

İlkelerde belirtilenlerden farklı yöntemleri ve süreçleri kullanan bir kuruluş, yöntemlerinin ve süreçlerinin 
burada açıklanan standartlara tam manasıyla uygun olduğuna dair kanıtları sunmalıdır.       
 

 

 

3.2. PROGRAM DEĞERLENDİRMESİ VE AKREDİTASYON 
 

3.2.1. Yöntemler ve Süreçler 
Kuruluşun yöntemleri ve süreçleri, mühendislik eğitim programlarının kuruluşun belirlenmiş 
standartlarına uygun olarak doğru akredite edilmesini sağlamalıdır. 
 

Bu standart, kuruluşun, akredite edilecek programlar ile yükseköğretim kurumunun programlar için sağlaması 
gerekli olan altyapı ve kaynakların değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili gereksinimleri oluşturmak, gözden 
geçirmek ve güncellemek ve aynı zamanda, program değerlendirmeleri için kullandığı yöntemlerle ilgilidir. 
Kuruluşların, yeni derslerin eklenmesi ve yeni öğretme yöntemlerinin kullanılmasını engelleyen akreditasyon 
yöntemlerinden kaçınarak, mühendislik teknolojilerinde ve öğretme yöntemlerinde yenilikçiliğe açık olmaları 
gerekir.         
 

Oturmuş akreditasyon kuruluşlarının, akreditasyon süreçlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak 
için tüm paydaşlara danışmak onların görüşlerini almak için çok çeşitli düzenlemeleri olmalıdır. Düzenlemeler 
ne olursa olsun, kuruluşun süreçleri, standartların ve çalışma yöntemlerinin düzenli aralıklarla gözden 
geçirilmesini ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamalıdır. Uluslararası değerlendiriciler kullanılması, kuruluş 
standartlarının ve uygulamalarının uluslararası gelişmelere uygun olmasını sağlamanın yollarından birisidir.       
 

Mühendislik eğitimiyle ilgili belirtilen standartların sürdürülmesini sağlamanın yanı sıra, akreditasyon 
kuruluşları, mühendislik programlarının, örneğin iyi uygulamaları paylaşmak suretiyle geliştirilmesinde önemli 
bir role sahip olabilir.    
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3.2.2. Belgeler 
Akreditasyon standartları ve süreçleri erişilebilir formatta kamuya açık olmalıdır.  
 

Akreditasyon standartlarının ve prosedürlerinin ayrıntıları yaygın şekilde erişilebilir olmalıdır. Bir 
programın akreditasyonu için başvuran bir üniversite, başvurusunun değerlendirilmesi için 
kullanılacak standartlar ve süreçlerle ilgili net bir açıklamaya gerek duyar. Web tabanlı yayınları 
kullanan kuruluşların, belgelerdeki değişiklikleri kontrol etmek için etkili yöntemleri olması beklenir.     
 
Kuruluşların, genellikle yayınların format ve sayısını belirleyen belirli geleneklere dayanan çok farklı 
yayın uygulamaları bulunmaktadır; ancak beklenti, akreditasyonla ilgili bütün belgelerin halka açık 
olması ve akreditasyon standartlarıyla ilgili net açıklamaları içermesi yönündedir. Belgeler, öz 
değerlendirme raporu formatı, değerlendirme ziyaretlerinin zaman çizelgesi, akreditasyon panellerinin 
ve diğer komitelerinin üyeliği ve akreditasyon raporlarının şablonu da dahil olmak üzere, ancak 
bunlarla sınırlı kalmayarak programların değerlendirilmesinde kullanılan tüm süreçlerle ilgili kapsamlı 
bilgiler içermelidir.     
 

Sunum ve süreçlerin iyileştirilmesinden kaynaklanan belgelerdeki değişikliklerin yükseköğretim 
kurumları ve diğer paydaşlarla paylaşılmasını sağlayan etkin bir düzenleme olmalıdır. Belge web 
sitesinde bulunduğu takdirde, uygun şekilde işaretlerle dikkat çekilmeli ve kolayca indirilebilmelidir.       
 

 

3.2.3. Akreditasyon Süreci 
Akreditasyon süreci, karar vermek için gerekli bütün kanıtların elde edilmesinde etkin 
olmalıdır.   
 

Akreditasyon değerlendirmelerinin üniversiteler ve daha geniş çapta mühendislik mesleği için değeri, 
bilinçli bir karar vermek için gereken bilgileri toplamak üzere tasarlanmış bir süreçle geliştir. 
Kuruluşlar, öz değerlendirme raporunun içeriği ve akreditasyon heyeti tarafından düzenlenen saha 
ziyaretinin gündemi ile ilgili ayrıntıların, gerekli bilgileri alacak şekilde yapılandırılmasını 
sağlamalıdır. Akreditasyon değerlendirmeleri, üniversitelerden zaman ve kaynak talep eder ve 
dolayısıyla süreç gereksiz ve fazla talepte bulunmamalıdır.       
 

Akreditasyon sürecinin zaman çizelgesi, yükseköğretim kurumunun ilgili bilgileri toparlayabilmesini 
sağlayacak yeterli süreyi tanımalıdır. Yükseköğretim kurumu tarafından sunulacak öz değerlendirme 
raporunda verilecek kanıtların formatı, içeriği ve ayrıntıları açıkça belirtilmelidir. Kuruluş, 
akreditasyon heyetinin ziyaretinden önce veya ziyareti sırasında verilecek olan, toplantı tutanakları, 
değerlendirilen öğrenci çalışması örnekleri ve kalite güvence prosedürleri gibi destekleyici 
dokümanları listelemelidir.          
 

Birçok ülkede kuruluşların kurumsal deneyimi, akreditasyon heyet üyelerine, farklı formatlarda 
sunulan kanıtları değerlendirmek, konuyla ilgili soruları sormak ve dengeli kararlar almak üzere 
eğitim verilmesini önemli bulmuştur. Heyet üyelerinin sayısı ve deneyimi değerlendirilecek olan 
programların niteliğine göre belirlenmelidir. Yaygın uygulama, akreditasyon heyetinin mühendislik 
mesleğinin ilgili bütün sektörlerini uygun şekilde temsil eden asgari üç kişiden oluşmasıdır.    
 

Öz değerlendirme raporu ve belirtilen diğer bilgiler tipik olarak saha ziyaretinden yaklaşık bir ay önce 
akreditasyon heyetine verilmelidir. Saha ziyaretinin süresi, gerekli kanıtları toplama ve öz 
değerlendirme raporunda verilen bilgileri araştırma ihtiyacına göre belirlenecektir. Ziyaretin gündemi 
kuruluş tarafından önceden belirtilmelidir, ancak koşullara bağlı olarak akreditasyon heyeti tarafından 
değiştirilebilir. Gündemde, verilen kanıtları incelemek üzere heyetin ilk toplantısının planlanması ve 
yükseköğretim kurumunun yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, mezunlar ve işverenlerle gereken 
toplantıların planlanması için takvimin belirlenmesi beklenir. Heyetin, öğretim ve diğer destek 
birimlerini incelemek ve değerlendirilmiş öğrenci çalışmalarını incelemek için fırsatı olmalıdır. Ziyaret 
sırasında zamanın etkin şekilde kullanılabilmesi için, bazı kuruluşlar değerlendirilmiş öğrenci 
çalışmalarından örnekleri ziyaretten önce akreditasyon heyetine gönderilmesini talep etmekte, 
böylelikle çalışmanın daha dikkatle incelenebilmesini sağlamaktadır.                   
 

Kuruluş tarafından akreditasyon heyeti raporu için bir şablon kullanılıyorsa, yükseköğretim 
kurumunun akreditasyon kararlarının dayanağından tam olarak haberdar olmasını sağlamak 
amacıyla bu şablon kamuya açık olmalıdır.   
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3.2.4 Karar verme 
Akreditasyon kararları bariz şekilde doğru, istikrarlı ve tarafsız olmalıdır. 

 

Eğer akreditasyonun mühendislik programlarının kalitesini değerlendirdiği kabul edilirse, kuruluş 
kararlarının bütün paydaşlar tarafından kabul edilmesi gerekir. Kuruluş, kararlara nasıl varıldığına 
ilişkin belgelenmiş kanıtları tutmalıdır.     
 

Kuruluşun akreditasyonla ilgili kararları, üniversite tarafından sunulan ve akreditasyon heyetinin 
raporunda yer alan kanıtların dikkatli ve tarafsız şekilde değerlendirilmesine dayanmalıdır. Kararlar, 
bu amaçla atanan ve mesleğin her sektörünün temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından 
alınmalıdır. Üniversite, kurul tarafından değerlendirilmeden önce raporun (tavsiyelerin 
bulunmadığı) gerçeklere dayalı doğruluğunu onaylamalıdır ve rapor, kurula akreditasyon heyetinin 
üyelerinden birisi tarafından sunulması beklenir. Kurulun ilgili üniversiteyle herhangi şekilde bir 
bağlantısı olan (veya geçmişte olmuş) üyesi, karar verme sürecinde hazır bulunmamalıdır.             
 

Kuruluşun, kurula üye atama yöntemlerini belgelemiş olması ve mesleğin bütün sektörlerin temsili 
açısından denge bulundurması beklenir. Kurulun görev tanımları ve kuralları ve yöntemleri 
belgelenmeli ve kamuya açık olmalıdır. Kurulun, mesleğin en iyi çıkarları  doğrultusunda yapıcı 
şekilde hareket edebilmesi için, akreditasyonla ilgili bir dizi karar olasılığı bulunmalıdır.    
 

Kuruluşun, kararları yükseköğretim kurumlarıyla paylaşmak, kararları kaydetmek, gerekli eylemleri 
takip etmek ve kararlara yapılan itirazlar için belgelenmiş yöntemleri olmalıdır.  

 

3.2.5   Yayımlama 
Kuruluş, akreditasyon değerlendirmesinin sonucunu yayımlamalıdır. 

 

Programın akredite edilme kararının ve akreditasyonun geçerli olduğu sürenin yayımlanması, 
mühendislik programlarının standardının sürdürülmesine katkıda bulunacaktır.  

Kuruluş tarafından akredite edilen programların listesi, akreditasyonun geçerli olduğu süre ile 
birlikte yayımlanmalıdır. Üniversite ayrıca, programlarının akreditasyonunu aday öğrencilere 
tanıtım yapmak için de kullanabilmelidir. Kuruluşlar aynı zamanda, akreditasyon heyetinin 
raporunun bazı bölümlerini, gizlilik ve ilgili diğer etmenlerden kaynaklanan kısıtlamaları da dikkate 
alarak yayımlanmasını da düşünebilirler.    

 

 

 

 

 

 

3.3 AKREDİTASYON KURULUŞUNUN KALİTE GÜVENCESİ 
 

 

3.3.1 Yönetim 
Kuruluşun yönetimi, organizasyonu ve idaresi, kuruluşun akreditasyon fonksiyonlarının 
doğru ve güvenilir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır.  
 

Kuruluşlar, akreditasyon prosedürlerini yönetmek için çok çeşitli farklı uygulamalar geliştirmekte ve 
genellikle denenmiş ve iyice benimsenmiş düzenlemeleri olmaktadır. Bununla birlikte, kuruluş, 
programların kalitesiyle ilgili kararları mühendislik mesleği adına verdiği için, muhtelif zamanlarda 
kuruluşun uygulamalarının gözden geçirilmesi ve bu uygulamaların dış denetime tabi tutulması 
önemlidir. Kuruluşun organizasyonu ve süreçleri, akreditasyon kararlarının etkinliğini ve 
bütünlüğünü sağlamak için açık ve şeffaf olmalıdır.       
 

Kuruluşun idari düzenlemeleri, yöntemleri ve kuralları tam olarak belgelenmeli ve genel kullanıma 
açık olmalıdır. Bu düzenlemeler, karar kuruluna ve ilgili diğer komitelere üyelik, akreditasyon 
kararlarının verilmesi ve akreditasyon heyetinin seçimi ile ilgili usuller dahil olmak üzere, ancak 
bunlarla sınırlı kalmayan yöntemleri içermelidir. Kuruluşun faaliyetlerini değerlendiren kalite 
güvence yöntemleri olması beklenir. Bu yöntemler, faaliyetleri kaydetmek ve gözden geçirmek için 
düzenli aralıklarla, tipik olarak yılda bir düzenlenen ve bağımsız şekilde tercihen de haricen 
değerlendirilen bir raporu içermelidir.    
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3.3.2   Durum ve Kaynaklar 
Kuruluş dış etkilerden bağımsız olmalı ve akreditasyonu yapmak için yeterli kaynağa sahip 
olmalıdır.   
 

Akreditasyonun amacı, mühendislik eğitim programlarının standardını sağlamaktır. Dolayısıyla 
kuruluşun bu sorumluluğu mühendislik mesleği tarafından resmi olarak veya diğer şekilde tanınmış 
olmalıdır. Standartlar, meslek tarafından kolektif olarak oluşturulmuş olmalıdır. Ayrıca kuruluşun 
akreditasyon kararlarının bütünlüğüne, doğruluğuna etki edebilecek bütün etkilerden veya çıkar 
çatışmalarından bağımsız olması zorunludur. Bağımsızlığını korumak için, kuruluşun yeterli finansal 
kaynaklara erişimi olmalı ve akreditasyonu etkin şekilde uygulamaya koymak için gerekli teknik 
deneyime sahip olmalıdır.         
 

Programların akreditasyonlarının değeri, mühendislik mesleğinin, ilgili kuruluşu mühendislik eğitim 
programlarının kalitesini sağlamak için belirli sorumluluğu olan organizasyon olarak tanımasını 
gerektirir. Sözü edilen tanıma, resmi ve yasal olarak doğrulanabileceği gibi, gayri resmi olarak, 
kuruluşun kurulunda, komitelerinde ve heyetlerinde mühendislik mesleğinin büyük ölçüde temsili 
ile de doğrulanabilir.   
 

Kuruluşun standartları, Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence Standartları ve 
İlkeleri’nde (ESG) belirtilen koşullarla büyük ölçüde uyumlu olduğu takdirde, kuruluş ENQA 
(Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvence Derneği) üyeliğine başvurmaya ve Avrupa Kalite 
Güvencesi Kütüğü’nde (EQAR) listelenmeye hak kazanır.  
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EKLER 
 

 

Aşağıdaki ekler, yükseköğretim kurumlarına ve akreditasyon ve kalite güvence 

kuruluşlarına, EUR-ACE® etiketi verme yetkisi için başvuruda bulunduklarında yardımcı 
olmak üzere bir rehber olarak verilmiştir. Bu ekler, kural koyucu olarak tasarlanmamıştır. 
Bunlar, erekli standartlara ulaşılmak istendiği takdirde, gerek yükseköğretim kurumunun 
mühendislik programının öz değerlendirmesi, gerekse kuruluşun akreditasyon sürecinin 
öz değerlendirmesinin esasını, ENAEE açısından, nelerin oluşturmasının beklendiğine 
ilişkin bir gösterge niteliğindedir.     
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EK 1 – PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRMESİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU 
TARAFINDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİYLE İLGİLİ İLKELER VE KURULUŞUN 
AKREDİTASYON İÇİN UYMASI GEREKLİ KOŞULLAR  
 

 

 

1. PROGRAMIN AMAÇLARI 
 

1.1 İŞGÜCÜ PİYASASININ VE DİĞER PAYDAŞLARIN EĞİTİM BEKLENTİLERİ 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Danışılan ilgili sektör ve işgücü piyasası kuruluşları ve diğer paydaşlar ve danışma yöntemleri ve 
programı.  

• İşgücü piyasasının ve diğer paydaşların tanımlanan eğitim beklentileri.  
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• İlgili sektör ve işgücü piyasası kuruluşlarına ve diğer paydaşlara danışılmış mıdır? 

• Eğitim beklentilerini belirlemek için, danışma metodolojisi ve programı yeterli midir? 

• Bu paydaşların eğitim beklentileri, programın amaçlarının ve program çıktılarının tanımını 
kolaylaştıracak şekilde; diğer bir deyişle, mezunlardan beklenen mesleki profiller ve/veya 
fonksiyonlar/ görevler/ faaliyetler ve ilişkili gerekli uzmanlıklar açısından belirlenmiş midir?   

 

 

1.2 PROGRAMIN AMAÇLARI 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Program Amaçları seti 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Programın amaçları, mühendislik programı mezunlarının mesleki profilleri ve/veya öğrencilerin 
hazırlandıkları görevleri/faaliyetleri ve öğrenme sürecinde geliştirilen ve öğrencilerin kazandıkları 
yetkinliklerle ilgili olarak mı geliştirilmiştir?    

• Programın amaçları, programın ait olduğu kuruluşun misyonuyla ve işgücü piyasasının tanımlanmış 
eğitim beklentileriyle uyumlu mudur? 

 

 

1.3 PROGRAM ÇIKTILARI 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Program çıktıları seti 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Program çıktıları öğrenme sürecini tamamladıktan sonra öğrencilerden ne bilmeleri, neleri anlamaları 
ve/veya neleri sergileyebilmeleri beklendiği bakımından mı oluşturulmuştur? 

• Program çıktıları, eğer varsa, ilgili ulusal yeterlilik çerçevesiyle, akreditasyonla ilgili EUR-ACE® 

Program Çıktılarıyla ve saptanan program amaçlarıyla uyumlu mudur? 
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2. ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ 
 

 

2.1 ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Müfredat ve özelliklerinin açıklamaları. 

• Ders/kurs ünitelerinin özellikleri (özellikle: ECTS kredi sayısı, öğrenim çıktıları, içerik, öğretme 
faaliyetlerinin tipolojileri, öğrencilerin öğrenmelerinin değerlendirilmesi, ön koşullar, didaktik 
materyaller). 

• Müfredatın program çıktılarına ulaşılmasına uygunluğunun belgelenmesi.    
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Derslerin öğrenim çıktılarının toplamı, program çıktılarını oluşturacak şekilde toplanmakta mıdır?    

• Müfredat, resmi olarak programın ait olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylanıyor mu? 

• Müfredat, esnek öğrenme yollarına olanak sağlayan, öğrencileri öğrenme sürecinin ortaklaşa 
oluşturulmasında aktif rol almaya teşvik eden ve öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yaklaşımı 
içeriyor mu?  

 

 

2.2 ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Not: Öğrencilerin öğrenmesini değerlendirme yöntemleri ve kriterleri kurs birimlerinin/derslerinin 
özelliklerine dahil edilmelidir.   

 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Değerlendirme yöntemleri ve kriterleri, kurs biriminin/dersinin tasarlanan öğrenim çıktılarının 
öğrenciler tarafından başarılmasını etkin şekilde kontrol edebilecek kapasite olduğuna dair kanıtları 
ve öğrencilerin başarı seviyelerinin inandırıcı şekilde değerlendirildiğine dair güveni sağlıyor mu?                     

 

 

2.3 ÖĞRENME SÜRECİNİN PLANLAMASI 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Öğretsel faaliyetlerin ve sınavların takvimi ve zaman çizelgesi.  
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Öğrenme sürecinin gelişimi, öğrencilerin program çıktılarını beklenen sürede başarabilmeleri 
sağlayacak şekilde mi planlanmıştır?  

 

 

2.4 ÖĞRENME SÜRECİNİN YÖNETİMİ 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Öğrenme sürecinin kalitesi ve öğrencilerin değerlendirilmesi ile ilgili geri bildirim döngüsünü de içeren 
öğretme ve öğrenme sürecinin ve öğrenci değerlendirmesinin nasıl yönetildiğinin açıklaması. Bu 
açıklama, istatistiksel analizleri ve kullanılan dokümantasyonu da içermelidir.   

 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Öğrenme sürecinin yönetimi, programın amaçlarına ve program çıktılarına ulaşılmasını nasıl 
sağlıyor?   

• Değerlendirme sınavlarının kalite kontrol sonuçları, bu sınavların yeterliliğini ve uygunluğunu 
doğruluyor mu?  

• Kurs birimleri/dersleri öğrenim çıktılarının erişilmesi yeterli şekilde değerlendiriliyor mu?  
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3. KAYNAKLAR 
 

 

3.1 ÖĞRETİM KADROSU 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Öğretim kadrosunun özgeçmişleri.  

• Destek öğretim kadrosu. 

• Öğretim kadrosunun seçimindeki işe alma politikası. 

• Öğretim kadrosuna, öğretme ve yeni teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmek için sunulan olanaklar.  
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Öğretim kadrosu önceden tanımlanan işe alma kriterlerine uygun olarak mı atanmıştır?  

• Öğretim kadrosu nitelik ve nicelik olarak program çıktılarına ulaşılması için yeterli mi?  

• Öğretim destek kadrosu nitelik ve nicelik olarak öğrencilerin saptanan program çıktılarına ulaşılması 
için yeterli mi? 

• Program, öğretim kadrosuna öğretme ve yeni teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmek için olanak 
sunuyor mu?  

 

 

3.2 ALTYAPI VE DESTEK KADROSU 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Mevcut ekipmanlarla birlikte program tarafından kullanılan sınıflar. 

• Mevcut ekipmanlarla birlikte programın öğrencileri tarafından münferit çalışmalar için kullanılan 
odalar.  

• Mevcut ekipmanlar ve teknik kadroyla birlikte program tarafından kullanılan laboratuvarlar/atölyeler. 

• Mevcut ekipmanlar, hizmetler ve kütüphane kadrosuyla birlikte programın öğrencileri tarafından 
kullanılan kütüphaneler.  

• Diğer kaynaklar ve özel girişimler. 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• İlgili ekipmanlarla birlikte programın hizmetine sunulan altyapı, nitelik ve nicelik olarak programın 
saptanan amaçlarının, tasarlanan ve planlanan şekilde gelişmesi ve oluşturulan öğretme 
yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak için yeterli midir?   

• Yeterli teknik kadro ve kütüphane kadrosu var mıdır? 
 

 

3.3 FİNANSAL KAYNAKLAR 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Finansal kaynak ihtiyacı ve mevcudiyeti. 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Programların kullanımına sunulan finansal kaynaklar, öğrenme sürecinin tasarlanan ve planlanan 
şekilde geliştirilmesi için yeterli midir? 

 

 

3.4 ÖĞRENCİ DESTEK HİZMETLERİ 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Organizasyon, yönetim ve öğrenci destek hizmet faaliyetleri (kariyer danışma, özel ders ve yardım) 
ve mevcut idari kadro.    

 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Program, öğrenme süreciyle ilgili öğrenci destek hizmetlerini (kariyer danışma, özel eğitim ve yardım) 
sağlamakta ve öğrencilerin öğrenmesini ve ilerlemesini kolaylaştırmakta mıdır? 

• İdari kadro, nitelik ve nicelik olarak öğrenci destek hizmetlerinin etkin yönetimi için yeterli midir?  
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3.5 ORTAKLIKLAR 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Üniversitenin dışında staj olanakları sağlayan ortaklıklar.   

• Uluslararası dolaşımla süreli eğitim olanakları sağlayan ortaklıklar. 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarıyla üniversite dışı stajlar için yapılan ortaklıklar nitelik ve nicelik 
olarak program çıktılarının başarılması için yeterli midir?  

• Yabancı üniversiteler ve yükseköğretim kurumlarıyla uluslararası dolaşım için kurulan ortaklıklar 
nitelik ve nicelik olarak program çıktılarının başarılması için yeterli midir?  

• Program, öğretim kadrosuna öğretme ve yeni teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmek için olanak 
sunuyor mu? 

 

 

4. ÖĞRENCİ KABULÜ, TRANSFER, İLERLEME VE MEZUNİYET 
 

4.1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK KARİYERİNİ YÖNETEN KURALLAR 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Programa kabul nitelikleri ve koşulları ve öğrencilerin bunlara sahip olma düzeyini değerlendirme 
yöntemleri. 

• Yükseköğretim yeterliliklerinin, öğretim süresinin ve önceki öğrenimin tanınması ile ilgili düzenlemeler. 

• Öğrencilerin çalışmalarında kaydettikleri ilerlemenin yönetimine ilişkin kriterler. 

• Öğrencilerin çalışmalarını başarıyla tamamladıklarının belgelendirilmesi. 
 

 

4.2 GİREN ÖĞRENCİLER 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Giriş koşullarına sahip olmalarına dair değerlendirme sonuçları. Birinci yıldaki sınav performanslarının 
sonuçları.  

 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Öğrencinin birinci yıldaki sınav performansı sonuçları, programın çekiciliği ve giriş koşullarının 
yeterliliğine ilişkin kanıt sunuyor mu?  

• Birinci yıl müfredatı, öğrencileri mühendislik okumaya motiveedecek şekilde tasarlanmış mı? 
 

 

4.3 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Öğrencilerin her dersde ve her yıl öğrenme değerlendirmesinin sonuçları. 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Öğrencilerin öğrenim çıktılarına ilişkin elde ettikleri başarıların izlenmesinin sonuçları, kurs 
birimlerinde/derslerinde öğrenme sürecinin etkinliğine dair kanıt sunuyor mu?  

 

 

4.4 ÖĞRENCİLERİN İLERLEMESİ 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Kursun farklı yıllarında öğrencilerin kaydettiği ilerlemenin izlenme sonuçları. Öğrenimi tamamlamadan 
ayrılanların izlenme sonuçları.  

• Bir eğitim yılından bir sonraki yıla geçen öğrencilerin aldığı kredilerin izleme sonuçları. Mezuniyete 
kadar geçen eğitim süresini izleme sonuçları. 

 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Öğrencilerin çalışmalarındaki ilerlemenin izleme sonuçları, öğrenme sürecinin etkinliğine dair kanıt 
sunuyor mu?
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5. İÇ KALİTE GÜVENCE 
 

5.1 PROGRAMLARIN KALİTE GÜVENCESİYLE İLGİLİ POLİTİKA VE SÜREÇLER 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Yükseköğretim kurumunun programlarının kalite güvencesiyle ilgili politika. 

• Yükseköğretim kurumunun, programların kalite güvencesi ve karar verme süreçleri için organizasyonel 
yapısı.  

 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Yükseköğretim kurumu, programların kalite güvencesiyle ilgili kamu politikasına uyuyor mu?  

• Yükseköğretim kurumunun, programların kalite güvencesi ile ilgili etkin bir yönetim sistemi ve etkin 
karar verme süreçleri var mıdır? 

 

 

5.2 PROGRAMIN YÖNETİM SİSTEMİ 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Programla ilgili kalite güvence politikaları ve yöntemleri. 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Program, yükseköğretim kurumunun kalite güvence süreçlerine başarıyla katılmış ve ilgili bulguları 
uygulamaya koymuş mudur?  

 

 

5.3 PROGRAM GÖZDEN GEÇİRMESİ VE GELİŞTİRME 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Programı değerlendirme ve geliştirmeyle ilgili politikalar ve yöntemler.   

• Programın en son değerlendirme sonuçları. 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Program, geçerliliğinin devamlılığı ve etkinliğini garanti etmek için ihtiyaçlarını ve amaçlarını, öğrenme 
sürecini, kaynaklarını, sonuçları ve yönetim sistemini periyodik olarak gözden geçiriryor mu? Program, 
program yönetimi süreçlerinin ve bağlantılı sonuçların etkililiğinin iyileştirilmesini destekliyor mu?     

 

 

5.4 ÖĞRENİM SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GERİBİLDİRİMİ  
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Öğrencilerin kurs birimlerinin/derslerinin kalitesi hakkındaki görüşleri.  

• Öğrencilerin üniversite dışı stajlar hakkındaki görüşleri.  

• Öğrencilerin uluslararası dolaşım süreleri hakkındaki görüşleri.     

• Öğrenimin son sınıf öğrencilerinin öğrenme süreci ve destek hizmetleri hakkındaki görüşleri. 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Öğrencilerin görüşlerinin izlenmesi, toplanan bilgilerin ve yanıt oranının bütünlüğü hususunda yeterli 
midir?   

• Öğrenme süreci hakkındaki öğrenci görüşlerini izleme sonuçları, öğrenme sürecinin ve öğrenci destek 
hizmetlerinin yeterliliği ve etkinliği hususunda kanıt sunuyor mu?   
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5.5   MÜHENDİSLİK MEZUNLARININ YERLEŞTİRİLMESİ   
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Mezunların işe yerleştirilmelerini izleme sonuçları  

• Öğrencilerin Yüksek Lisans programlarına devam etmelerini izleme sonuçları (yalnızca Lisans 
programları için). 

• Öğrencilerin Doktora çalışmalarına devam etmelerini izleme sonuçları (yalnızca Yüksek Lisans 
programları için).  

• İstihdam edilen mezunların alınan eğitim hakkındaki görüşlerini izleme sonuçları.   

• İşverenlerin mezunların eğitimi hakkındaki görüşlerini izleme sonuçları.  
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Mühendislik mezunlarının işe yerleştirilmelerini ve istihdam edilen mezunların ve işverenlerin 
mezunların eğitimi hakkındaki görüşlerini izleme sonuçları, mezuniyet yeterliliklerin değeri, programın 
amaçlarının ve program çıktılarının iş gücü piyasasının eğitim ihtiyaçlarına uygunluğu hakkında kanıt 
sunuyor mu?      

 

 

5.6 BİLGİLERİN KAMUYA AÇIK OLMASI 
 

Sağlanacak belgeler 
 

• Programın kalite güvencesiyle ilgili kamuya açık belgeleri. 
 

Dikkate alınacak olan sorular 
 

• Program, amaçları, öğrenme süreci, kaynaklar, sonuçlar ve yönetim sistemi hakkındaki gerek nicelik 
gerekse nitelik olarak tam, güncel, kolaylıkla erişilen bilgileri kamuya açıyor mu?  
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EK 2 – PROGRAM AKREDİTASYON SÜRECİ İLE İLGİLİ PRENSİPLER  
 

 

 

1. Başvuru 
 

Akreditasyon süreci, yükseköğretim kurumunun akreditasyon başvurusu ile başlamalıdır. Öz 
değerlendirme raporu Ek 1’de belirtilen tüm soruları dikkate almalı ve akreditasyon ekibinin 
ziyaretinden asgari bir ay önce ilgili belgeleri sunmalıdır.   

 

 

2. Akreditasyon Heyetinin Oluşumu 
Akreditasyon süreci akran değerlendirmesi ilkelerine dayanmaktadır ve normal olarak akreditasyon 
heyetinin üyeleri, ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ulusal yetki alanından seçilmelidir. 
Akreditasyon heyeti en az üç, tercihen bir öğrenci değerlendiriciyle birlikte daha fazla kişiden 
oluşmalıdır. Akreditasyon heyetinin en az bir üyesi akademisyen olmalı ve en az bir üyesi 
profesyonel  bir mühendis olmalıdır. Akreditasyon heyetinin bütün üyeleri, akreditasyon sürecine 
uzman olarak katılabilecek şekilde yeterli eğitimi almış olmalı ve heyet üyelerinin öz geçmişleri 
kamuya açık olmalıdır. Akreditasyon kuruluşları, akreditasyon heyeti aday üyeleri için kısa eğitim 
programları düzenlemelidir.          
İyi akreditasyon uygulamalarının yayılmasına olanak sağlamak amacıyla akreditasyon kuruluşu, 
akreditasyon heyetine ulusal yetki alanı dışından gözlemcileri dahil etmeyi düşünmelidir.   
Akreditasyon heyetinin her üyesinden, ilgili üye ile bir veya birden fazla programın akredite edildiği 

yükseköğretim kurumu arasında bir çıkar çatışması olmadığına dair bir beyan alınmalıdır. Bu beyan, 
kurumdan gönderilen belgeler dağıtılmadan önce alınmalıdır.  

 

 

3. Saha Ziyaretinin Süresi 
Saha ziyareti, belgeleri değerlendirmek için yapılan ön toplantılar ve yükseköğretim kurumunun 
ziyareti de dahil olmak üzere en az iki gün sürmelidir.  

 

 

4. Saha Ziyaretinin Gündemi 
Saha ziyareti aşağıdakileri içermelidir:  

 

• ziyaret sırasında hangi bilgilerin alınacağını belirlemek üzere akreditasyon heyetinin 
ziyaretten önce yaptığı ön toplantı;   

 

• bölüm başkanı / üniversite yöneticisi ile yapılan toplantı;  
 

• akademik ve destek kadro üyeleriyle yapılan toplantı; 
 

• mevcut ve eski öğrencilerle yapılan toplantılar;  
 

• işverenler / sektör / mühendislik meslek kuruluşu temsilcileri ile yapılan toplantılar;  
 

• öğrenim tesislerine (kütüphaneler, laboratuvarlar, vs.) ziyaretler; 
 

• proje çalışmalarının, final sınav kağıtlarının ve değerlendirilen diğer çalışmaların 
(değerlendirme standart ve usullerine ve aynı zamanda öğrencilerin öğrenme başarıları 
açısından) incelenmesi;    

 

• ziyaretin sonunda yükseköğretim kurumuna verilen geribildirim. 
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5. Programın Değerlendirmesi  
 

a) Deneyimden kaynaklanan iyi uygulamalar, aşağıda belirtilen değerlendirme kararlarının 
kullanılmasıyla program değerlendirmelerinin etkin şekilde sınıflandırılabildiğine gösterir.    

En az aşağıdaki üç nokta dikkate alınmalıdır:   

(i)   Çekince olmaksızın kabul edilebilir; 

(ii)  Kurala/koşula bağlı olarak kabul edilebilir; 

(iii) Kabul edilemez. 
 

“Kabul edilebilir” kararı, iyileştirmeler hala mümkün olsa dahi, bütün gereksinimlerin tam olarak 
sağlanmış olduğu programlar için verilmelidir.   

 

Kurala/koşula bağlı olarak “kabul edilebilir” kararı, gereksinimlerin tam olarak yerine 
getirilmediği ancak makul bir süre (kural olarak akreditasyonun normal tam süresinin yarısından 
daha uzun olmamalıdır)  içinde çözülebileceğine hükmedilen programlar için verilmelidir.    

 

“Kabul edilemez” kararı, gereksinimlerin yerine getirilmediği veya tam olarak yerine getirilmediği 
ve makul bir süre içinde çözülemeyeceğine hükmedilen programlar için verilmelidir.  

 

b) Akreditasyon heyetinin üyeleri tarafından bir akreditasyon raporu hazırlanır. Ardından tavsiyeleri 
içermeyen akreditasyon raporu, maddi hataların kontrol edilmesi ve rapordaki değerlendirmelerle 
ilgili açıklamaların yapılması için yükseköğretim kurumuna verilir. Yükseköğretim kurumunun 
açıklamaları, akreditasyon raporunun tekrar gözden geçirilmesi ve akreditasyon kararıyla ilgili 
tavsiyelerin sonuçlandırılması amacıyla akreditasyon heyet üyelerine iletilir.   

 

 

 

6. Kesin Tavsiye Kararları 
Yukarıdaki 5. Bölüm uyarınca, aşağıdaki kesin tavsiye kararları kullanılmalıdır. Bazı kuruluşların 
bunlara, örneğin programın iptal edilmesine yol açan kısmi akreditasyon gibi başka tavsiye 
kararları ekleyebilecekleri de anlaşılmaktadır.   

 

 

6.1  “Çekincesiz akreditasyon”, programın iyileştirilmesine yönelik olası tavsiyelerin 
tanımlamasıyla birlikte, bütün gereksinimlerin kabul edilebilir olduğuna karar verilen 
programlara verilmelidir. Bu durumda akreditasyon, tüm akreditasyon süresi (altı yılı 
geçmemelidir) için verilmelidir.   

 

6.2  “Kurallara/koşullara bağlı akreditasyon” ve kuralların/koşulların yerine getirilmesi gereken 
süre, bir veya birkaç gereksinimin kurallara/koşullara bağlı olarak kabul edilebilir olduğuna karar 
verilen durumlarda verilmelidir. Bu durumda akreditasyon, daha kısa süre için verilmeli ve bu 
süreden sonra kurallara/koşullara uyulduğu doğrulanmalıdır.   

 

6.3  “Kabul edilemez” kararı, gereksinimlerin yerine getirilmediği veya tam olarak yerine 
getirilmediği ve makul bir süre içinde çözülemeyeceğine hükmedilen programlar için 
verilmelidir. Bu durumda akreditasyon heyeti akreditasyonun verilmemesi tavsiyesinde 
bulunabilir.  
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