Dubium Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.’ye;

Çıkar Beyanı

Benim, aile üyelerimin, yakın akrabalarımın ve yakın dostlarımın Dubium Bilişim
Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. (Teyit) ile iş ilişkisi içinde olan herhangi bir şirketle doğrudan
ya dolaylı çıkar ilişkisi bulunmadığını beyan ederim.
Bu kurumdaki görevimi ifa ederken, şimdi veyahut gelecekte çıkar çatışması yaratması
muhtemel olabilecek durumları aşağıdaki şekilde beyan ederim;

(a) Resmi anlaşmamın ve/veya şahsi çıkarlarımın olduğu kişi/kurumlar, üyesi olduğum
meslek kuruluşları:

(b) Yukarıdaki (a) maddesinde belirtilmiş olan kişi ve kurumlarla ilgili görevlerim hakkında
kısa açıklama:

(c) Şahsi tarihimde, bu sayfanın sonunda belirtilenler dahil olmak üzere International
Fact-Checking Network’ün Code of Principles1 (Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı’nın İlkeler
Kılavuzu) ile çelişki yaratabilecek geçmiş görevler ve politik ilişkilerim:

İsim / Görev
Tarih
İmza
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https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles
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Yönetim Karar Kaydı
Yukarıda yer alan beyana istinaden, Yönetim* aşağıdaki kararı vermiştir:
………….., Çıkar Beyanı’nda tanımlandığı gibi, çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir
görev/iş ilişkisine girmekten kaçınmalıdır.
……………. yukarıda tanımlanan durumlarda bir değişiklik olmaması durumunda, görevini
Kısım A’da tanımlandığı şekilde yerine getirmeye devam edebilir.

* Teyit her bir Çıkar Beyanı’nı incelemesi için ekip liderleriyle birlikte herhangi iki çalışanın da dahil edileceği
geçici bir değerlendirme kurulu oluşturabilir ve Yönetim’e tavsiyede bulunmasını isteyebilir.
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Teyit’in IFCN İlkeler Kılavuzu imzacısı olması nedeniyle işe alımı etkileyen IFCN İlkeleri
aşağıdadır. İlkelerin tümünü2 incelemeniz önerilir.

● Teyitçi, her bir iddia için iddianın sahibine bakmaksızın kanıt bulma ve yargıya varma
sürecinde eşit ve aynı yüksek standartları kullanır.

● Teyitçi, analizi hazırlarken kullandığı iddiaları okurun makul biçimde kanıtlarla
ilişkilendirebileceği biçimde ortaya koyar. Bunun yanında, iddiaya dair reklam ya da
benzeri ilişkiler varsa ortaya koyar ve okurun bulgularla ilişki kurmasını sağlar.

● Çalışan, hiçbir örgüte bağlı olamaz ya da herhangi bir partiye, siyasi aktöre ya da
adaya desteğini ifade edemez, şeffaflık ve doğruluk ilkelerini koruyan herhangi bir
konuda herhangi bir politikaya karşı bir savunuculuk yapamaz.

● Çalışan, savunuculuk faaliyetlerinde bulunamaz ve Teyit’in yaptığı analizlerin taraflı
olacağını düşündürebilecek politik fikirlerini kamuya açık alanda beyan edemez.

● Teyitçi, analizlerinde kullandığı tüm önemli kanıtların kaynağını açıklar ve kaynağın
çevrimiçi olarak kullanılabilir olduğu yerlerde ilgili bağlantıları sağlar, böylece
kullanıcılar istedikleri takdirde çalışmalarını taklit edebilir. Kaynağın tanımlanmasının
kaynağın kişisel güvenliğini tehlikeye atacağı durumlarda, teyitçi, analizine kaynağın
güvenliğiyle uyumlu olduğu kadar ayrıntıyı dahil eder.

● Teyitçi, iddianın tüm bileşenlerini birden fazla kanıtla kontrol eder ve eğer konuyla
ilgili sadece tek bir kaynak varsa bunu belirtir.

● Teyitçi, iddiayı kimin ortaya attığına bakmaksızın, analizlerinde yer alan iddiaların
farklı yönleri için kullanılabilecek kaynakları eşit ve yüksek standartlar kullanarak
seçer.
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