VEDEK Değerlendirici Ziyaretine İlişkin
Çıkar Çatışması Beyan Formu

Genel Hususlar:

Etik Kurallar gereği, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği’nin (VEDEK) yürüttüğü akreditasyon sürecinde değerlendiricilerin
ziyarette bulunacakları fakülteye ilişkin tüm bilgileri gizli tutmaları, VEDEK için doldurulan
veya yapılan tüm dokümanları, formları elektronik halleri de dâhil olmak üzere görevleri
bitince VEDEK’e göndermeleri ve ikinci şahıslarla paylaşmamaları gerekmektedir.

Değerlendiriciler kurumla ilgili gizlilik ve etik hususları bozabilecek herhangi bir durum
hakkında VEDEK’i bilgilendirmek zorundadır.

Değerlendiriciler, ulusal akreditasyon çalışmaları kapsamında ziyarette bulunacakları eğitim
kurumunu öğrendikten sonra, en kısa sürede bu formu ıslak imzalı olarak doldurup VEDEK
genel merkezine posta yoluyla göndermelidir.

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE
Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58
Faks: +90 (312) 430 43 18

E-posta: vedek@vedek.org.tr

GİZLİLİK VE ETİK TAAHHÜTNAMESİ
İşbu gizlilik taahhütnamesi …./…/…… tarihinde imzalanmıştır.
Bu taahhütname ile aşağıda kimlik bilgileri sunulan kişi,
Değerlendirme yapılacak kuruma ait bilgi, belge ve dokümanları sadece VEDEK görevi
çerçevesinde kullanacak, kesinlikle paylaşmayacaktır.
Bu belge ve dokümanları, kendi menfaatlerine veya başkalarının menfaatine hizmet
edecek şekilde kullanmayacaktır.
Ziyaret esnasındaki gözlemler de belge ve dokümanlar gibi gizli olarak nitelendirildiğinden
paylaşmama sorumluluğunu kabul eder.
Gizlilik arz eden her türlü belgeyi sır olarak saklamak, bunları üçüncü şahıslara
inceletmemek, söylememek, iletmemek (elektronik ve/veya basılı olarak) ve
açıklamamakla yükümlüdür.
Bu yükümlülük VEDEK ile ilişkinin sona ermesi halinde de devam eder. Değerlendirmeyle
ilişkili deneyim ve bilgiler ile fotoğraf, yazı, makale, tebliğ, rapor gibi belge yayınlayamaz.
VEDEK Yönetim Kurulu’ndan izinsiz seminer, panel ve toplantılarda paylaşamaz. Bu
taahhütname VEDEK tarafından saklanacaktır.
Kişi bu taahhütnameye uymakla yükümlüdür.
İşbu taahhütnamede yer alan beyan ve kurallara uyulmaması durumunda kişi oluşabilecek
her türlü hukuki süreçten şahsen sorumludur.

⃝ YUKARIDAKİ METİNDE YAZILAN İFADELERİ OKUDUM, ANLADIM VE GEREĞİNİ
YAPACAĞIMI KABUL EDİYORUM.

Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
İmza:

