
 

Fakülte FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğünün Oluşumu, Görevleri, 

Çalışma Usul ve Esasları 

Fakülte FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğünün Oluşumu  

MADDE 1 – 

a) Fen Edebiyat Fakültesi FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğü; Fakülte 

Koordinatörünün başkanlığında; fakültenin her bölümünden FEDEK 

Akreditasyon koordinatörleri olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. 

Fakülte FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğünün yazışma/evrak işleri 

Fakülte Koordinatörünün denetiminde ilgili Fakülte tarafından atanan 

araştırma görevlisi tarafından yapılır.   

b) Fakülte FEDEK Akreditasyon üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Görev 

süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle 

boşalan üyelik için aynı usul ve esaslarla yeni bir üye seçilir. Görev süresi 

sona eren üye, yeniden seçilebilir.  

 

Fakülte FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğünün Görevleri  

MADDE 2 –  

FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:  

a) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının ve ilgili Akreditasyon Kurumunun 

(FEDEK) belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları 

yürütmek; 

b) Gerekli durumlarda alt komisyon ya da komisyonlar kurarak fakülte içi 

akreditasyon süreçlerinin planlı ve düzenli işleyişini sağlamak; 

c) Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünün ve Fen Edebiyat Fakültesi 

Dekanlığının akreditasyon süreçleri ile ilgili aldığı kararları bölüm 

koordinatörlerine duyurmak, uygulanmasına katkı sağlamak ve 

sonuçlarını izlemek; 

d) Akreditasyon Kurumu (FEDEK) ile Fakülte arasındaki iletişimi 

sağlamak, Akreditasyon Kurumunu tarafından sağlanan veri ve bilgileri 

Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri ile paylaşmak; 



e) Bölüm koordinatörleri ve Dekanlık arasındaki iletişim ve koordinasyonu 

sağlamak; 

f) Bölümlerin akreditasyon çalışmalarına aktif katılımlarını teşvik etmek, 

akreditasyon süreçlerinin bölümlerin akademik hedefleri ve genel 

işleyişleri içinde entegrasyonunu desteklemek; 

g) Bölüm Koordinatörleri aracılığıyla bölümlerin akreditasyon 

değerlendirme süreçlerine hazır bulunmalarını sağlamak;  

h) Bölümlerin akreditasyon değerlendirmelerine hazırlıklarına destek 

vermek ve hazırlıkların denetimini sağlamak; 

i) Diğer Fakülte Koordinatörlükleri ile iş birliği yaparak, akreditasyon 

kriterleri ışığında Fakültenin kalite çalışmalarına katkı sağlamak. 

 

Fakülte FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğünün Çalışma Usul ve Esasları 

MADDE 3 –  

FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğü aşağıda belirtilen usul ve esaslar 

doğrultusunda çalışır:  

a) Fakülte FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğü Koordinatörlüğü her 

akademik yılda en az iki (2) kez olmak üzere, başkanın çağrısı veya kurul 

üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.  

b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere 

duyurulur.  

c) Fakülte FEDEK Akreditasyon Koordinatörlüğü üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar 

alır. Karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 

Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk 

sayılır.  

 

 


