
 

       

 

 
 

 

VERİMLİLİK GÖZLEMCİ TAAHÜTNAMESİ 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite 

Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından KHGM’ye bağlı sağlık tesislerinde Verimlilik 

Yerinde Değerlendirme Rehberleri doğrultusunda yapılacak değerlendirmelerde gözlemci 

olarak görev yapacak kişilerin uyması beklenen etik kurallar belirlenmiştir. Etik kuralları içeren 

bu taahhütname gözlemci tarafından imza altına alınır. Gözlemcinin, aşağıdaki taahhütlerden 

bir veya birkaçını yerine getirmemesi durumunda “Gözlemci Görevi” Genel Müdürlüğümüzce 

iptal edilir. 

 

1. Gözlemci, görevini her zaman hukuka bağlılık, doğruluk, gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlük 

ilkeleri çerçevesinde objektif şekilde yerine getireceğini taahhüt eder.  

2. Gözlemci, değerlendirme sürecine ilişkin hiçbir belge ve görüntüyü kendi hesapları veya 

sosyal medya hesapları üzerinden paylaşamaz. 

3. Gözlemci Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ve gözlemcilere tebliğ edilen 

değerlendirme sürecine yönelik kurallara uygun davranmayı kabul etmiş sayılır. 

4. Gözlemci Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen ve davet edildiği Verimlilik 

Yerinde Değerlendirme çalışmalarına ilişkin eğitim ve her türlü görevlendirmeye, mücbir 

sebepler haricinde, katılmakla yükümlüdür.  Gözlemci,  görevinin sona ermesi halinde, 

görevi esnasında edindiği bilgi ve dokümanları, hazırladığı sunumları ve formları maddi 

ve manevi çıkarları doğrultusunda kullanamaz.  

5. Gözlemci, unvanını sadece Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı 

tarafından gerçekleştirilen Verimlilik Yerinde Değerlendirme sürecinde kullanabilir.  

6. Gözlemci, Genel Müdürlüğümüzce icra edilen faaliyetlere ilişkin özel ve tüzel kişilere 

danışmanlık, tavsiye ve yardımda bulunamaz. 

7. Gözlemci, Genel Müdürlüğümüz adına görev yaptığı sürece, kişi kurum ve kuruluşlardan 

gelen hediye tekliflerini kabul edemez.  

8. Gözlemci, değerlendirme sürecinde tarafsızlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü 

davranıştan kaçınmayı taahhüt eder. 

9. Gözlemci, Genel Müdürlüğümüz adına görev yaptığı sürece; görevine ilişkin konularda 

herhangi bir ürün, marka firma veya şirket ismi gibi ticari konularda yönlendirme, tavsiye 

veya söylemde bulunamaz. 

10. Gözlemci, Daire Başkanlığımızla aynı alanlara ilişkin faaliyet gösteren dernek, vakıf veya 

diğer sivil toplum kuruluşlarında Genel Müdürlüğümüzün izni olmaksızın bilgilendirme 

yapamaz. 



 

       

 

 
 

 

 

11. Gözlemci, etik kurallara uygun davranmayı taahhüt etmiş ve Etik Kuralların ihlali 

durumunda gözlemci görevinin sonlandırılmasını kabul etmiş sayılır.  

12. Gözlemci, bir yıl içinde en az 2 (iki) ‘’Sağlık Tesisleri Yerinde Değerlendirme 

Programı’na katılmakla yükümlüdür. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulması 

halinde resen görevlendirilme yapılabileceğini kabul etmiş sayılır. 

13. Bu sözleşme iki sayfa, on üç (13) maddeden ibarettir. 

 

 

Gözlemcinin; 

T.C. Kimlik Numarası : 

Adı, Soyadı  : 

İli   : 

Kurumu  : 

Unvanı /Mesleği : 

 

 

 

 

 

Etik Kurallara uygun davranmayı kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

Tarih (gün/ay/yıl)     Adı Soyadı/İmza     

 

 


