
 

 

ECZAKDER Uzaktan Değerlendirme Protokolü 

 

Eczacılık eğitimi programlarının uzaktan değerlendirmesi tüm ilgili taraflarca aşağıda 

belirtilen koşullar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülür. Bu dokümanda, ECZAKDER, 

ECZAKDER Tüzel kişiliğini; ECZAK, ECZAKDER adına akreditasyon işlemlerini 

yürüten kurulu; Fakülte, Eczacılık Fakültesini; Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi 

(DİZE) ve Ara Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (ADİZE) Fakülte’nin eczacılık 

programlarının uzaktan değerlendirme sürecini ECZAK adına yürüten değerlendirme 

ekibini ifade eder.  

Bu protokol, ECZAKDER Uzaktan Değerlendirme Kılavuzu’nun (UDK) bir eki olarak 

düzenlenmiştir. Kılavuzda tanımlanan uzaktan değerlendirme süreci, Eczacılık Fakültesinin 

yöneticileri, üyeleri, öğrenci işleri ve öğrencileri ile canlı video konferans görüşmeleri içeren 

bir sanal fakülte ziyaretini içerir.  

Fakülte ve ECZAK, uzaktan değerlendirme sürecinin yürütülmesi için gerekli teknik 

koşulları sağlamak, kullanılan bilgi ve belgelerin güvenilirliğini garanti etmek ve gizliliğini 

korumak için aşağıda belirtilen kuralları uygular.  

 

1) Eczacılık Fakültesi’nin Sağlaması Gereken Teknik Koşullar  

1. Fakülte, tüm ilgili kişilerin video konferansa uygun kamera ve mikrofon ile katılmasını 

ve güvenilir bir internet bağlantı altyapısını sağlamalıdır.  

2. Fakülte, ECZAK ile irtibat kişisi olacak bir "teknik" görevli belirler. Bu teknik görevli, 

sanal ziyaret sürecinde gerekli teknik desteği sağlamalıdır.  

3. Fakülte, DİZE/ADİZE tarafından değerlendirme sırasında incelenecek tüm kanıt 

belgeleri, dijital ortama aktararak, ekip üyelerinin uzaktan erişebileceği güvenli bir platform 

oluşturmalıdır.  

4. Fakülte, DİZE/ADİZE talep etmesi durumunda, sanal ziyaret sırasında bir video veya 

fotoğraf çekimi ile gerekli alanların, laboratuvarların vb. sanal ortamda görüntülenmesini 

organize edebilmelidir.  
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2) ECZAK’ın Sorumlulukları  

1. ECZAK, uzaktan değerlendirme sürecinde kullanılacak video konferans aracını sağlar.  

2. ECZAK, sanal ziyaret sırasında, her bir DİZE/ADİZE üyesinin/üyelerinin fiziksel olarak 

bulunduğu ortamda ekip dışı kişi/kişilerin bulunmaması için gerekli önlemleri alır.  

3. ECZAK, sanal ziyaret sırasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili kişisel verilerin korunması 

ve görüşmelerin kayıt altına alınmaması için gerekli önlemleri alır.  

4. ECZAK, DİZE tarafından dijital platformda ulaşılan Fakülteye ait belgelerin gizlilik 

ilkeleri doğrultusunda korunmasına yönelik gerekli önlemleri alır.  

 

3) Fakülte’nin Sorumlulukları  

1. Fakülte, DİZE’ye dijital ortamda sunulan tüm kanıt belgelerinin gerçekliğini kabul eder.  

2. Fakülte, video konferans oturumlarının yöneticisinin ECZAK/DİZE olduğunu kabul eder.  

3. Fakülte, video konferans ile görüşmeye davet edilen katılımcıların fiziksel olarak 

bulundukları odalarda, davetsiz kişilerin bulunmaması için gerekli önlemleri almayı taahhüt 

eder.  

4. Fakülte, sanal ziyaret sırasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili kişisel verilerin 

korunmasını sağlar ve görüşmelerin hiçbir yöntemle kayıt altına alınmaması için gerekli 

önlemleri alır.  

5. Fakülte, kayıtlı video veya fotoğraf dosyası biçiminde ilettiği altyapı ve laboratuvar 

görüntülerinin kayıt tarihinin güncel olduğunu; canlı bir sanal tur yapıldığında görüntülerin 

değişmeyeceğini kabul eder.  

 

ECZAKDER adına (Genel Sekreter) 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ adına (Dekan) İmza/Tarih  

 


