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AYK/PEMAK
Akreditasyon Ücretlerine ilişkin Yönerge

GİRİŞ
AYK ve PEMAK’ın finansal sürdürülebilirliğini temin etmek üzere peyzaj mimarlığı
programlarının akreditasyon süreçleri hizmetleri kapsamında akreditasyon başvurusunda
bulunan programlardan akreditasyon başvuru ve değerlendirme ücreti alınmaktadır. Bu
yönergede ücretlerin adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesine ücretlerin ödenmesi konusunda
temel sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin ilkeler açıklanmaktadır.
AYK/PEMAK’ın temel hedefi, peyzaj mimarlığı programlarının kalite güvence sistemi
oluşturmasına ve sürekli iyileşmelerine akreditasyon hizmetleri vasıtası ile destek vermek
olup akreditasyona yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kâr elde etmeye yönelik bir
fiyatlandırma politikası benimsenmez.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
Akreditasyon: PEMAK Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri ve ilgili
diğer düzenlemelerle ortaya konmuş akademik ve alana özgü standartların bir peyzaj
mimarlığı programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite
güvencesi süreci
AYK: Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Yürütme Kurulu
PEMAK: Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Kurulu
Program: Akreditasyon ve değerlendirmeye konu olan peyzaj mimarlığı alanındaki
yükseköğretim program ya da programları
Yönetmelik: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı Programı Akreditasyonu
Yönetmeliği
ÜCRETLERE İLİŞKİN GENEL İLKELER
AYK’nın aldığı karar uyarınca aşağıdaki kişi ve kurullara gerçekleştirdikleri akreditasyon
hizmet ve faaliyetleri için hiçbir ücret ödenmez.


AYK üyeleri,



PEMAK üyeleri,



Akreditasyon Danışma Kurulu üyeleri



AYK tarafından görevlendirilen diğer kurullar, komisyonlar ve çalışma grupları,



Değerlendirme süreçlerinde görev alan değerlendirme ve eş değerlendirme ekiplerinin
üyeleri.
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Akreditasyon Ücretlerine ilişkin Yönerge

Bununla birlikte akreditasyon başvurusunda bulunan program veya program adına programın
bağlı olduğu yükseköğretim kurumu saha ziyaretinde bulunacak değerlendiricilerin tüm
yolluk, yevmiye ve konaklama ihtiyaçlarını uygun şekillerde karşılamakla yükümlüdür.
Akreditasyona ilişkin ücretleri ödemeyen programların başvuruları kabul edilmez ve
değerlendirilmesi yapılmaz.
ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ
Akreditasyona yönelik ücretler, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı Programı
Akreditasyonu Yönetmeliği ile belirtildiği üzere, PEMAK tarafından belirlenir, AYK ve
Danışma Kurulu ile paylaşılır ve Peyzaj Mimarlığı Odası Yönetim Kurulunun onayına
sunulur. Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretler web sayfasında ilan edilir.
Her yıl en geç Aralık ayı içerisinde Yönetmelik ve bu yönergede belirtilen yönteme uygun
olarak akreditasyon ücretleri güncellenir ve Ocak ayı içerisinde web sayfasında duyurulur.
Akreditasyon ücretlerinde yapılacak yıllık artırımlar bir önceki yılın enflasyon oranını
geçemez. İhtiyaçlara, sektörel ve ulusal gerekliliklere bağlı olarak ücretlerde indirim
yapılabilir.
ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
Akreditasyona yönelik ücretler peyzaj mimarlığı programları tarafından AYK/PEMAK web
sayfasında ilan edilen o yıla ait akreditasyon koşulları ve takvimine uygun olarak zamanında
ve eksiksiz olarak ödenmelidir.
Akreditasyona yönelik ödemelerin zamanında gerçekleştirilmemesi akreditasyonun askıya
alınması

veya

reddi

kararı

ile

sonuçlanabilir.

Akreditasyon

ücretleri,

TMMOB

yönetmeliklerine ve ilkelerine uygun bir yapılandırmayla ödenir.
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