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Amaç ve Kapsam  

MADDE 1- (1) Bu Kılavuzun amacı Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) etkinliklerinde görev alan her ECZAKDER 

görevlisinin uyması gereken etik kuralları belirleyerek her türlü anlaşmazlık ve çıkar 

çatışmasını engellemektir. Bu Kılavuz, ECZAKDER etkinliklerinde görev alan her 

ECZAKDER görevlisini [ECZAKDER yönetim ve denetleme kurulu başkan ve üyelerini, 

ECZAK başkan ve üyelerini, komisyon başkan ve üyelerini (SBGK, DEK, KDK), komite 

(TK) ve çalışma grupları başkan ve üyeleri; değerlendirme ekipleri (ÖDRE, DİZE, ADİZE) 

başkan ve üyelerini] kapsar. 

 

Dayanak:  

MADDE 2- (1) Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(ECZAKDER) Çalışma Yönetmeliği’nin 14 ve 15. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanım ve Kısaltmalar 

MADDE 3- Bu kılavuzda geçen; 

ADİZE: Ara Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi’ni, 

DEK: Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu’nu, 

ECZAK: Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nu, 

ECZAKDER: Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ni, 

KDK: Kalite Değerlendirme Komisyonu’nu 

ÖDRE: Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Ekibi’ni, 

SBGK: Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu’nu, 

TK: Tutarlılık Komitesi’ni ifade eder. 

 

ECZAKDER Etik Kuralları 

MADDE 4- (1) ECZAKDER YK tarafından belirlenmiş olan etik kurallar aşağıda yer 

almaktadır: 

a) ECZAKDER görevlileri, daima dürüst ve tarafsız olmalıdır. 

b) Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon çalışmaları, Türkiye Ulusal 

Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları’na göre, kamu güvenliği, sağlığı ve 

yararı dikkate alınarak gerçekleştirilir. 

c) Bu çalışmalarda görev alanlar, görevleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri 

açıklama sorumluluğunu kabul ederler. 

d) Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, tüm 

çıkar çatışmalarından kaçınırlar ve çıkar çatışması fark ettiklerinde ECZAKDER YK’yı 

bilgilendirirler. 

e) Bir Fakülteye danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş olan, bir Fakültenin kuruluşunda görev almış 

olan, halen idari görevde (Dekan, Dekan Yardımcısı) olan kişiler ilgili Fakülteye yönelik 

değerlendirmeler için oluşturulan ziyaret ekibinde yer alamazlar. 
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f) Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, 

kendileri ile değerlendirilecek Fakülte arasında çıkar çatışması yaratacak hiçbir görevi 

üstlenmezler, hiçbir görüşmede bulunmazlar ve tartışma ortamına girmezler. 

g) Öz değerlendirme, değerlendirme ve ara değerlendirme raporlarında yer alan bilgiler, yalnızca 

ECZAKDER/ECZAK ve değerlendirme ziyaret ekibinin kullanımı içindir ve ilgili Fakültenin izni 

olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Ancak, Fakültenin adı belirtilmeden ECZAKDER/ECZAK 

tarafından kullanılabilir. 

h) ECZAKDER çalışmalarında görev alanlar, gizli belge, bilgi ve bulguları açıklayamazlar. Yasal 

zorunluluklarla yapılması gereken açıklamalar ECZAKDER sorumluluğunda yapılır. 

i) Öz değerlendirme çalışmalarında görev alanlar, kendilerine verilen öz değerlendirme raporlarını  

(ÖDR ve ÖDAR) ve kurumdan edindikleri diğer belgeleri kopyalayamaz ve çoğaltamazlar.  

j) ECZAKDER çalışmalarında görev alanlar, akreditasyon sürecinde yapacakları açıklamaların 

tarafsız ve doğru olacağını kabul ederler. Bu süreci olumsuz etkileyebilecek kişisel tercihlerini öne 

çıkaran davranışlardan ve bir gerçeği yanlış yorumlayan ya da gizleyen ifadelerden kaçınırlar. 

k) ECZAKDER çalışmalarında görev alanlar, herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve 

siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit ve adil davranırlar.  

l) ECZAKDER çalışmalarında görev alanlar, çalışma arkadaşlarına yardımcı olmayı ve etik kurallara 

uymaları konusunda destek sağlamayı kabul ederler. 

(2) ECZAKDER, çalışmalarında görev alanları ve değerlendirme ile ilgili tüm tarafları bu 

etik kurallar konusunda bilgilendirir. Etik kurallara uymadığı saptanan kişilerin görevlerine 

ECZAKDER YK tarafından son verilir.  

(3) Fakülte ziyaretinde etik kurallara uyumun takibi ekip (DİZE/ADİZE) üyelerinin ziyareti 

takiben 15 gün içerisinde ECZAKDER YK’a iletecekleri Ekip Üyelerinin Birbirini 

Değerlendirme Formları ve fakülte dekanının doldurduğu Ekip Üyelerini Fakültenin 

Değerlendirme Formu ile sağlanır.  

(4) ECZAKDER etkinliklerinde görev alanlar bu kılavuzun sonunda yer alan Gizlilik ve Etik 

Kurallar Bildirimi’ni imzalamakla yükümlüdür. 
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ECZAKDER  
Gizlilik ve Etik Kurallar Bildirimi 

 
 

 

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(ECZAKDER) etkinliklerinde görev alan bir kişi olarak, ben 
 
…..………………………………………..……., 
 
1. Yukarıda belirtilen etik kuralları okuduğumu, anladığımı, en üst düzeyde etik ve mesleki 

davranış içinde olacağımı;  
2. Çalışmalarımı Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon 

Standartları’na göre ve kamunun güvenliği, sağlığı ve çıkarı doğrultusunda yapmayı ve 

bu görevler ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri anında açıklama 

sorumluluğunu;  
3. Güvenilir bir kişi olarak hareket etmeyi, tüm çıkar çatışmalarından kaçınmayı ve çıkar 

çatışmasının ortaya çıktığı durumlarda ECZAKDER’i bilgilendirmeyi;  
4. Görevim nedeniyle ulaştığım tüm belge ve bilgilerin gizliliğini sağlamayı;  
5. Akreditasyon süreci içinde yapacağım açıklamaların tarafsız, doğru ve saygı çerçevesi içinde 

olacağını;  
6. Herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine 

bakmaksızın eşit ve adaletli davranmayı;  
7. Çalışma arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve etik kurallara uymaları konusunda destek 

olmayı;  
8. Bu etik kurallara uymadığım durumda ECZAKDER YK tarafından görevime son 

verilmesini kabul ettiğimi bildiririm. 

 
 
 
 
 
İmza: 
 
 
 
 

 

Tarih: …… / …… / ………… 


