
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE 

AKREDİTASYON DERNEĞİ 

(VEDEK) 

06-097-146 

                                             

Sayın Üyemiz,                                

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve 

Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 29.04.2022 tarihinde yapılmış ve 

gündemdeki maddeler görüşülmüş olup, genel kurul sonucunda alınan kararlar aşağıdadır. 

            1-Derneğimiz önceki dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliği ile ibra 

edilmişlerdir. 

            2-Yapılan görüşmeler sonucunda gerçek kişi (bireysel) üyelerden 60.-TL giriş 

ödentisi, 50.-TL yıllık aidat; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 2022 yılı için 1.500.-TL giriş 

ödentisi, 2.500.-TL yıllık aidat; 2023 yılı için 2.000.-TL giriş ödentisi, 3.000.-TL aidat 

alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

            3- VEDEK Çalışma Gurubu(ları) oluşturulması ve buna ilişkin Yönerge hazırlanması 

için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

            4-Değerlendirme ziyaretleri, bilgilendirme ziyaretleri ve diğer işler için fakültelere 

veya diğer yerlere görevli gideceklere günlük bürüt 300.-TL harcırah ödenmesi, gerek 

görülmesi halinde harcırah tutarının bir katına kadar artırılması konusunda Yönetim 

Kurulu’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

            5-Akreditasyo ücretlerinin belirlenmesi görüşülmüş, yapılan görüşmeler sonucunda; 

            a) Ön Değerlendirme Ziyareti için 7.500.-TL+KDV ücret alınmasına, bu ücretin 

başvuru yapıldığında peşin ödenmesine oy birliği ile, 

            b) Ana Değerlendirme Ziyareti için 30.000.-TL+KDV ücret alınmasına; bu ücretin 

başvuru yapıldığında peşin ödenmesine önce ödenmesine oy birliği ile, 

            c) Akredite olamayanların Yeniden Değerlendirme Ziyareti için 30.000-TL+KDV 

ücret alınmasına, bu ücretin başvuru yapıldığında peşin ödenmesine oy birliği ile, 

            d) Şartlı akredite olanların tam akreditasyon için başvurması halinde 15.000.-TL ücret 

alınmasına, bu ücretin başvuru yapıldığında peşin ödenmesine oy birliği ile, 

            e) Akreditasyon ücretlerinin bir katına kadar artırılması konusunda Yönetim 

Kurulu’na yetki verilmesine oy birliği ile, 

            karar verilmiştir. 

  

  



  

            6-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi sonucunda; 

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU 

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ 

Prof.Dr. Hüseyin YILDI 

Prof.Dr. Hasan EREN 

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY 

Denetim Kurulu Üyeliklerine; 

Prof.Dr. Ahmet GÜNER 

Prof. Dr. Osman KUTSAL 

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT 

      Seçilmişlerdir. 

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur. 

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU 

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ 

Sayman                                               :Prof.Dr. Hüseyin YILDIZ 

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY 

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN 

  

            Saygılarımızla. 

  

                                                                                                       

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu 

 


