
 

FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTELERİ 
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ 

FEDEK UZAKTAN DEĞERLENDIRME PROTOKOLÜ 

Bu protokol, FEF programlarının uzaktan değerlendirilmesi ve akreditasyonu sürecinin her iki taraf için 
mutlak tarafsızlık ilkesiyle aşağıdaki koşullar ve etik kurallar çerçevesinde yürütüleceğinin bildirimi olarak 
karşılıklı imzalanır. Protokol içinde, FEDEK, FEDEK Tüzel kişiliğini, KURUM, FEDEK’e başvuran uzaktan 
değerlendirme surecinde olan programların bulunduğu Üniversiteyi, Takım, FEDEK adına Kurum’un FEF 
programlarının uzaktan değerlendirme surecini yürüten değerlendirme takımını kısaca temsil eder.  

Bu protokol, FEDEK Uzaktan veya Kısmen Uzaktan Değerlendirme Rehberi’nde tanımlanan uzaktan 
değerlendirme süreci içinde, kurumun yöneticileri, dış paydaşları, öğretim elemanları ve öğrencileriyle 
çevrimiçi sanal görüşmeleri içerebilir. Toplantı yöneticisi, resmi toplantıları katılanların onayını da alarak kayıt 
altına alabilir.  

Protokol kapsamında aşağıda belirtilen kurallar uygulanır.  

FEDEK’in Sorumlulukları 

FEDEK; 
1. Sanal ziyaret sırasında, Takım üyelerinin fiziksel olarak bulunduğu odalarda, Takım üyeleri ve FEDEK 

personeli dışındaki kişilerin bulunmaması için gerekli önlemleri alır. 
2. Sanal ziyaret sırasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili kişisel verilerinin korunması kanunu göre gerekli 

önlemleri alır. 
3. Kurumun sanal ortamda Takım’a sunduğu verilerin gizlilik ilkesi doğrultusunda korunmasına yönelik 

gerekli önlemleri alır. 

KURUM’un Sorumlulukları 

KURUM;  
1. Kurum’dan sanal değerlendirmeye katılan kişilerin, bu ortama uygun kamera, mikrofon ve internet 

altyapısını sağlar. 
2. Sanal ziyaret surecinde FEDEK ile irtibat kişisi olarak bir FEF dekan yardımcısı belirler. 
3. Takımın değerlendirme sırasında inceleyeceği tüm kanıtları, sanal ortama aktararak hazırladığı, takım 

üyelerinin uzaktan erişebileceği güvenli bir ortam oluşturur. 
4. Kurum, sunduğu video ve resimlerin güncel olduğunu kabul eder ve takımın talep etmesi durumunda, 

sanal ziyaret sırasında bir video veya çevrimiçi bağlantı ile gerekli alanların, laboratuvarların vb. sanal 
turunu yapar. 

5. Sanal ortamda Takıma sunulan tüm kanıtların gerçekliğini kabul eder. 
6. Sanal toplantıların yöneticisinin FEDEK olduğunu kabul eder ve sanal toplantılar Google. meet programı 

üzerinden yapılır.  
7. Sanal toplantı katılımcıların fiziksel olarak bulundukları odalarda ve FEDEK’e bildirilmiş kişilerin 

katılımıyla gerçekleştirilir.  
8. Sanal ziyaret sırasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili kişisel verilerinin korunması kanununa göre ve 

görüşmelerin kayıt altına alınmaması için gerekli önlemleri alır.  
 Tarih [gg.aaaa.yyyy] 

FEDEK 
Ad ve Soyadı/İmza 

KURUM İ 
Ad ve Soyadı /İmza 

 


