
Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurumu Akreditasyonu 

Etkinliklerinde Görev Alanlar için Etik Açısından Çerçeve 

Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Tıpta Uzmanlık Eğitim 

Kurumu Akreditasyonu (TUEKA) etkinliklerinde görev alanlar dürüst ve tarafsız olmalı, aşağıda 

belirtilen etik kurallar doğrultusunda çalışmalıdır. 

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurumu Akreditasyonu Etik Kuralları: 

1. Tıpta uzmanlık eğitim kurumu akreditasyon çalışmaları, TUEKA Değerlendirme Ölçütleri’ne 

göre toplum sağlığı, yararı gözetilerek gerçekleştirilir.  

2. Lisans, uzmanlık ya da yan dal eğitimini ilgili kurumdan almış kişiler ile bu kurumda herhangi 

bir zamanda çalışmış olan kişiler, o kuruma yönelik özdeğerlendirme raporu değerlendirme 

heyetinde ve ziyaret ekibinde yer alamazlar. 

3. Bir kuruma akreditasyon, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş olanlar, bu kuruma yönelik 

özdeğerlendirme raporu değerlendirme ve oluşturulan ziyaret ekibinde yer alamazlar. 

4. TUEKA Kurulu, çalışmalarında görev alanları ve değerlendirme ile ilgili tüm tarafları bu etik 

kurallar konusunda bilgilendirir.  

5. Bu etik kurallara uymayan kişilerin görevlerine TUEKA Kurulu tarafından son verilir.  

6. Özdeğerlendirme raporlarında yer alan bilgiler, yalnızca TUEKA Kurulu’nun değerlendirme 

ziyaret ekibinin kullanımı içindir. İlgili kurumun izni olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. 

Ancak kurumun adı belirtilmeden ve belli olmayacak şekilde TUEKA Kurulu tarafından 

kullanılabilir.  

7. TUEKA çalışmalarında görev alanlar, 

 Bu görevleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri açıklamak 

sorumluluğunu kabul ederler. 

 Tüm çıkar çatışmalarından kaçınırlar ve çıkar çatışması fark ettiklerinde TUEKA 

Kurulu’nu bilgilendirirler. 

 Kendileri ile değerlendirilecek kurumlar arasında çıkar çatışması yaratacak hiçbir 

görevi üstlenmezler, hiçbir görüşmede bulunmazlar ve tartışma içine girmezler. 

 Akreditasyon sürecinde yapacakları değerlendirmelerin tarafsız ve doğru olacağını 

kabul ederler. Bu süreci olumsuz etkileyebilecek kişisel eğilimlerini öne çıkaran 

davranışlardan, bir gerçeği yanlış yorumlayan ya da gizleyen ifadelerden kaçınırlar. 

 Herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine 

bakmaksızın eşit davranmayı kabul ederler. Tüm taraflara eşit ve adil davranırlar. 

 Çalışma arkadaşlarına yardımcı olmayı ve etik kurallara uymaları konusunda destek 

sağlamayı kabul ederler.   

 

  


