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DEĞERLENDİRİCİ ETİK BEYANNAMESİ 

Peyzaj mimarlığı program akreditasyonu, programlar için sürekli iyileştirme ve asgari 

gerekliliklere uygun eğitim-öğretim süreçleri işleterek mesleğin gerektirdiği asgari bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahip peyzaj mimarları yetiştirmeyi temin etmek üzere gerçekleştirilen 

bir kalite güvence uygulamasıdır. Bu çerçevede programların akreditasyon değerlendirmeleri 

AYK/PEMAK tarafından ilan edilmiş ve sürekli güncellenerek iyileştirilen akreditasyon 

ölçütlerine, belirlenen kurallara, standartlara ve ilgili diğer şartlara bağlı olarak objektif, 

tarafsız, adil, gizlilik ve güvenlik şartları sağlanmış, kanıtlara ve bilgiye dayalı şekilde 

gerçekleştirilir. Program akreditasyonu sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi hedeflediğinden 

yapıcı, uzlaşmacı, teşvik ve motive edici bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Bu şartların yerine 

getirilmesini sağlamak üzere süreçte görev alan ve değerlendirici havuzunda bulunan 

değerlendiriciler etik ilke ve kurallara uygun hareket emekle yükümlüdür. Bu ilke ve kurallar 

çerçevesinde değerlendiriciler aşağıdaki şartları benimsediğini ve bunlara uygun 

davranacağını beyan ve taahhüt eder. 

Aşağıda imzası bulunan ben,  

…………………………………………………………………….. 

1. PEMAK tarafından verilen görevler boyunca süreçte yer alan tüm taraflara karşı objektif, 

tarafsız ve adil davranacağım. 

2. Sorumluluklarımı yerine getirirken PEMAK tarafından belirlenmiş güncel akreditasyon 

ölçüt ve standartlarına uygun ve kanıtlara dayalı değerlendirmeler yapacağım ve her türlü 

sübjektif tutumdan kaçınacağım. 

3. Tarafıma sunulan belge ve bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini temin edeceğim. Bu 

belgeleri hiçbir şekilde saklamayacak, çoğaltmayacak, kopyalamayacak ve yetkisi 

olmayan kişilerle paylaşmayacağım. Görevim sona erdiğinde söz konusu belgeleri 

PEMAK’a ve/veya akreditasyon değerlendirmesi gerçekleştirilen program yöneticisine 

iade edeceğim. Edindiğim bilgilerin ve alınan kararların gizliliğini ve güvenliğini 

tehlikeye düşürecek davranış, açıklama ve paylaşımlarda bulunmayacağım. 

4. Akreditasyon değerlendirmesi yapılacak program bünyesinde son 3 (üç) yıl içinde bir 

danışmanlık hizmeti vermiş olmam halinde derhal bu görevi reddederek PEMAK’ı 

bilgilendireceğim. 

5. Görev teklif edildiği zaman veya görev aldıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü çıkar 

ilişkisi ve çatışmasından uzak duracağım. Çıkar ilişkisi/çatışması yaratabilecek aşağıdaki 

ve benzer diğer tüm halleri vakit kaybetmeksizin PEMAK’a bildirerek bunlara karşılık 

PEMAK’ın aldığı kararları kabul edeceğim. 

 Programda ve/veya faaliyet gösterdiği kurumda görev yapıyor veya eskiden görev 

yapmış olmak, 

 Programda ve/veya faaliyet gösterdiği kurumda göreve başlama konusunda 

mevcut ya da geçmişte bir süreç geçirmiş olmak 

 Programda ve/veya faaliyet gösterdiği kurumda öğrenci olarak bulunmuş olmak 
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 Programda ve /veya faaliyet gösterdiği kurumda görev yapan ya da öğrenci olan 1. 

derecede akrabaya, eşe, hasıma vb. sahip olmak 

 Programda ve/veya faaliyet gösterdiği kurum bünyesinde çeşitli kurul ya da 

komisyonlarda vazifesi olmak 

6. Süreçte görev alan diğer değerlendirici ve tarafların hiçbirine değerlendirmenin 

tarafsızlığını etkileyebilecek öneri, tavsiye, telkinde bulunmayacağım ve baskı 

uygulamayacağım. 

7. Değerlendirme süreçleri boyunca şahit olduğum ve sürecin objektiflik, tarafsızlık, gizlilik 

ve güvenliğini zedeleyeceğini düşündüğüm halleri/davranışları vakit kaybetmeden 

PEMAK’a bildireceğim. 

8. Değerlendirme süreci boyunca hiçbir taraftan ya da kimseden gelebilecek ve 

değerlendirmenin tarafsızlığını zedeleyebilecek hiçbir öneri, tavsiye, telkin ve baskı 

unsurunu kabul etmeyeceğim ve böyle halleri vakit kaybetmeksizin PEMAK’a 

bildireceğim. 

9. Değerlendirmeye yönelik para, hediye veya yardım taleplerini kabul etmeyeceğim ve 

böyle durumlarda PEMAK’a vakit kaybetmeden bilgi vereceğim. 

10. PEMAK yönergeleri, kılavuzları ve ilgili diğer materyalleri ile açıklanan görevlerimi tam 

ve eksiksiz olarak yerine getireceğim. 

11. PEMAK’ın ve değerlendirilmesi yapılan programın saygınlığını zedeleyebilecek 

tartışmalara girmeyeceğim; süreç boyunca yapıcı davranışlar sergileyip etik ilkelere 

uygun hareket edeceğim. 

12. Din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, medeni durum, siyasi görüş ve inançlar gibi özellikler 

karşısında tarafsızlığımı kaybetmeyip herkese eşit ve adil davranacağım. 

 

TC Kimlik No:………………………………………………… 

Unvan / Ad Soyad: ……………………………………………... 

İmza: …………………………………………………………… 

Tarih:…………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………………………  

 


