Mastitis Yönetimi
Ödülleri

DESTEĞİYLE

Mastitis, dünyada ve Türkiye’de, süt hayvancılığının
en büyük problemlerinden biri olup ciddi ekonomik
kayıplara sebep olmaktadır.
Türk Veteriner Jinekoloji Derneği (TVJD) tarafından
Boehringer Ingelheim’ın desteğiyle düzenlenen
“Mastitis Yönetimi Ödülleri Programı”,
veteriner hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilen
başarılı Mastitis Yönetimi yaklaşımları, tedavi
uygulamaları ve sonuçlarının sektöre katkı olarak
sunulmasını amaçlamaktadır.
Tüm veteriner hekimlerimize projeye katkı ve
katılımları için teşekkür ederiz.
Türk Veteriner Jinekoloji Derneği (TVJD)
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ÖDÜL
1. Vaka

10.000 TL

2. Vaka

5.000 TL

3. Vaka

3.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ

1 EYLÜL 2019

Mastitis Yönetimi Ödülleri Programı Başvuru Süreci:
1. Mastitis Yönetimi Ödülleri Programı’na, tüm veteriner hekimler katılabilir.
2. Başvuru, Mastitis Yönetimi alanında başarılı sonuç alınan vakaların,
vaka raporu olarak hazırlanıp teslim edilmesi ile yapılacaktır.
3. Vaka raporunda; vaka ile ilgili kısa açıklama, vakaya yaklaşım,
hekimin uygulamaları ve uygulamanın sonuçları ile destekleyici bilgiler,
materyaller yer alacaktır. Başvuru için gerekli bilgileri içeren form
broşürde ve tvjd.org adresinde yer almaktadır.
4. Başvurlar, doldurulmuş başvuru formunun, Boehringer Ingelheim
Bölge Satış Sorumlusu’na teslim edilmesi ile yapılacaktır.
5. Başvurular, Türk Veteriner Jinekoloji Derneği tarafından belirlenen
Danışma Komitesi tarafınca değerlendirilerek kazananlar belirlenecektir.
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MASTİTİS YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ
BAŞVURU FORMU
Başvuru Formunun ekinde yer alan (EK-1) Yarışma ve Katılım Koşulları’nı ve Mastitis Yönetim Ödülleri
Katılımcı Aydınlatma Metni’ni (EK-3) okuduğumu ve Mastitis Yönetim Ödülleri yarışmasına bu koşulları
kabul ederek katıldığımı, sunmuş olduğum vakanın gerçek ve ilettiğim içeriğin doğru olduğunu kabul ve
beyan ederim. Yarışma Koşullarına uymamam halinde meydana gelebilecek her türlü zarardan münhasıran
sorumlu olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşletme / Klinik / Firma Adı:
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:
İmza:
Mastitis Yönetim Ödülleri yarışmasının mali destekçilerinden Boehringer Ingelheim tarafından kişisel verilerinizin (ad, soyad, meslek,
çalıştığınız kurum, cv ve iletişim bilgileriniz) EK-4’de yer alan Boehringer Ingelheim Veteriner Hekim Aydınlatma Metni’nde açıklandığı
kapsamda işlenmesini ve tarafınızla ticari amaçla iletişime geçilmesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki ilgili kısımlarda onayınızı belirtiniz.
Onayınız olmaksızın verileriniz bu kapsamda işlenemeyecektir. Onayınızı herhangi bir zamanda her zaman geri alabilirsiniz.

Boehringer Ingelheim tarafından Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Açık Rıza
Aşağıda imzası bulunan ben, bu metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın işbu Başvuru
Formu‘nun ekinde (EK-4) yer alan Aydınlatma Metni‘nde belirtilen amaçlarla kişisel verilerimin Boehringer
Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. tarafından işlenmesine ve bu amaçlarla Boehringer-Ingelheim’ın yurtiçinde ve
yurtdışında bulunan diğer grup şirketleri, temsilcileri, iş birliği ilişkisi içerisinde olduğu şirketler ve hizmet
aldığı üçüncü kişilere aktarılmasına ve bu kapsamda verilerimin yurtdışına aktarılmasına açık bir şekilde
rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

Ad / Soyad:

Tarih:

İmza:
Boehringer Ingelheim Ticari İletişim Onayı
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.’nin (“Boehringer-Ingelheim”) aşağıda belirtmiş olduğum iletişim
bilgilerim üzerinden doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında benimle iletişime geçmesine,
kişisel verilerimin bu amaçlarla Boehringer-Ingelheim’ın diğer grup şirketleri, temsilcileri, iş birliği
ilişkisi içerisinde olduğu şirketler ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılmasına ve bu kişiler tarafından
işlenmesine izin veriyorum.
İletişim Bilgilerim:
Ad / Soyad:

Tarih:

İmza:
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MASTİTİS YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ
BAŞVURU FORMU
EK-1
Yarışma ve Katılım Koşulları
1. Mastitis Yönetimi Ödülleri Yarışması (“Yarışma”) Türk Veteriner Jinekoloji Derneği tarafından Veteriner jinekoloji alanında gelişim
sağlamak amacı ile veteriner hekimler tarafından Mastitis ile ilgili deneyimlenen vakaların, başarılı tedavi uygulamaları ve
sonuçlarının tüm veteriner hekimler ile paylaşılması ve bilgi birikiminin aktarılmasını sağlamak üzere Boehringer-Ingelheim’ın
mali desteğiyle düzenlenmektedir.
2. Yarışma’ya tüm veteriner hekimler katılabilir.
3. Yarışma’ya katılım bireysel olacaktır. Bir veteriner hekim tarafından birden fazla Vaka ile Yarışma’ya katılım sağlanabilir, ancak
böyle bir durumda aynı veteriner hekim birden fazla Vaka için ödül almayacaktır.
4. Başvuru, Mastitis yönetimi ile ilgili başarılı sonuç alınan vakaların, Vaka Raporu olarak hazırlanıp Başvuru Formu ile birlikte
teslim edilmesi ile yapılacaktır.
5. Vaka Raporu’nda; vaka ile ilgili kısa açıklama, vakaya yaklaşım, hekimin uygulamaları ve uygulamanın sonuçları ile destekleyici
bilgiler, materyaller yer alacaktır. Vaka Raporu, Başvuru Formu’nun ekinde (Ek-2) yer alan şablona uygun şekilde oluşturarak
sunulacaktır.
6. Başvuran veteriner hekim, Yarışma’ya katılarak Vaka Raporu’nda sunmuş olduğu vakanın gerçek olduğunu ve ilettiği her türlü
içeriğin doğru olduğunu kabul ve beyan eder. Başvuran veteriner hekim vaka raporunun içeriğinden münhasıran sorumludur.
7. Başvuru formu, Boehringer Ingelheim Bölge Satış Sorumlusu’na teslim edilerek Yarışma başvuru kaydı alınacaktır. Başvurular
01.09.2019 tarihine kadar yapılacaktır.
8. Başvuruların uygunluğu ve ödül kazanan 3 vakanın belirlenmesi, Türk Veteriner Jinekoloji Derneği tarafından oluşturulacak
“Danışma Komitesi” tarafınca yapılacaktır.
• Başvuru Uygunluk Kriterleri: Formun eksiksiz doldurulmuş olması, Mastitis ile ilgili tedavi uygulanması, tedavi başarısına dair
istatistiki verilerin/ gözlemlerin sunulması.
• Kazanan Seçim Kriterleri: Başvuruya uygun olan vakalar için yapılacak kazanan değerlendirme kriterleri aşağıda yer
almaktadır;
- Vaka raporunun titiz, düzenli ve kapsamlı hazırlanması
- Vakanın Mastitis Yönetimi ile ilgisi
- Vakanın seçimi ve anlamlılığı (hayvan refahı, tedavide güncel yaklaşımlar)
- Klinik bulguların anlamlılığı
- Vakaya dair verilerin varlığı ve kalitesi
- Vakaya dair kapsamlı bilgi ve materyalin sağlanması
- Vakanın hekimlere sağladığı faydanın açıklığı
9. En yüksek puanı alan üç yarışmacının final değerlendirmesi ile sıralanması, ödül töreninin düzenleneceği kongreye katılan
veteriner hekimlerin, imzalı beyanları ile birlikte toplanacak açık oylamaları sonucunda belirlenecektir. Final oylaması sonucunda
vaka raporlarından en az ikisinin eşit oy alması halinde, eşit oy alan vaka raporlarının sıralaması nihai olarak Danışma Komitesi
tarafından belirlenecektir.
10. Danışma Komitesi kararları ve oylama sonuçları kesindir ve itiraz edilemez.
11. Yarışma’nın Ödülleri:
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
12. Gerçeği yansıtmadığı veya alıntı ya da kopya olduğu tespit edilen vaka raporları ödül kazanmış olsalar dahi ödülleri iptal edilecek
ve iade alınacaktır. Ödülleri iptal edilen vaka raporlarının sahibi veteriner hekimler Yarışma’ya ilişkin herhangi bir hak iddia
edemezler.
13. Yarışma sonuçları http://tvjd.org/ web sitesinde açıklanacak olup, ödüller 10-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Türk
Veteriner Jinekoloji Kongresi’nde verilecektir.
14. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği, ödül alan veya almayan bütün vaka raporlarını broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi
olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacak olup, bu hakları üçüncü
kişilere devredebilir. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği’nin veya telif haklarının üçüncü kişilere devredilmesi halinde devralan
üçüncü kişilerin takdirine bağlı olarak Yarışma sonucunda vaka raporları diğer veteriner hekimlere açık platformlarda
yayınlanabilir, kitap haline getirilebilir. Yayımlanacak vaka raporlarının sahibi veteriner hekimlere yayım ile ilgili ayrıca telif
ücreti ödenmeyecektir.
15. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Yarışma ve Katılım Koşulları ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
16. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
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MASTİTİS YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ
BAŞVURU FORMU
EK-2
Vaka Raporu Şablonu
Başlık:

Giriş, kısa tanıtıcı bilgi:

Vaka ile ilgili bilgiler ve vakaya yönelik geçmiş veriler:

Vakaya yaklaşım ve tedavi yöntemleri:

Sonuçlar, analiz, istatistikler, gözlemler:

Referanslar (mevcut ise):

Destekleyici dökümanlar (raporlar, tablolar, istatistiki veriler, fotoğraf, video):

CV:
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MASTİTİS YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ
BAŞVURU FORMU
EK-3
Mastitis Yönetimi Ödülleri Katılımcı Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde; yarışmaya başvuru esnasında, ilgili formların
doldurulması suretiyle Türk Veteriner Jinekoloji Derneği‘ne (“Derneğimiz”) ileteceğiniz kişisel verileriniz, yalnızca
“Mastitis Yönetimi Ödülleri Yarışması”nın (“Yarışma”) yürütülmesi amacıyla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen
kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Derneğimizin Veteriner jinekoloji alanındaki tedaviler konusunda
faaliyetlerine yönelik meşru menfaati ve tarafınızla yapılan yarışmaya katılım anlaşmasının ifası kapsamında, fiziksel
veya elektronik ortamda, Derneğimiz tarafından veya Derneğimizle Yarışma’nın yürütülmesi konusunda işbirliği
içerisindeki sponsor firma aracılığıyla toplanacaktır. Kişisel verileriniz, Yarışma’nın yürütülmesi amacıyla işbirliği
içerisinde olunan tedarikçi ve sponsor firmalar ile paylaşılabilecektir.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu Türk Veteriner Jinekoloji Derneği‘ne
başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda bahsi geçen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi ıslak imzalı olarak “Türk Veteriner Jinekoloji Derneği,
Ziya Paşa Cad. No: 8/C Aydınlıkevler 38050 Kayseri” adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla, veya Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile iletebilirsiniz. Başvurularınıza Kanun’da öngörülen
şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap verilecektir. Tarafımıza iletilen bilgi veya belgeler içerisinde eksiklik veya
anlaşılamayan bir husus bulunması halinde, talebinizi yerine getirebilmek amacıyla söz konusu eksiklik ve belirsizliği
giderebilmek için sizinle iletişime geçebiliriz. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla
birlikte, Derneğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme
hakkı saklıdır.
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MASTİTİS YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ
BAŞVURU FORMU
EK-4
Boehringer Ingelheim Veteriner Hekimler İçin Aydınlatma Metni
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, veri
sorumlusu olan ve Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nidakule Levent N.7-9 K.15/16, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirketimiz”) iletişim izni istenen veteriner hekimlerin kişisel
verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları
Mastitis Yönetimi Ödülleri Yarışması’na katılımınız kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu ile ilettiğiniz
kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Şirketimiz ürünlerinin
tanıtımı ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için tarafınızla izin verdiğiniz ölçüde iletişim kurulabilmesi
amacıyla sınırlı olarak işlenecektir.
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,
Şirketimizin kişisel verilerinizi muhafaza edeceği sistemlerin idaresinin ve serverların yurtdışında olması nedeniyle
Şirketimizin yurtdışında bulunan Grup Şirketleri, iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşılabilecektir. Şirketimizin
yurtdışında bulunan Grup Şirketleri, iş ortakları ve tedarikçileri ile kişisel verilerinizi paylaşabilmemiz için açık rıza
vermediğiniz sürece, Kanun’un 9/1. Maddesinde yer alan açık rızanın gerekmeyeceği şartların gerçekleşmemesi
halinde, kişisel verilerinizi yurtdışına aktaramayacağımızı bilginize sunarız.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Mastitis Yönetimi Ödülleri Yarışması’na katılımınız kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu ile fiziksel
veya elektronik ortamda ilettiğiniz kişisel verileriniz, Yarışma’nın mali destekçisi olan Şirketimizin tarafınızla iletişim
kurabilmesi amacıyla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak “açık rızanız”
kapsamında işlenecektir. Açık rızanızı herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almanız halinde bu
verileriniz Kanun’da işlenmesi için farklı bir hukuki sebep olmaması halinde Kanun’a uygun şekilde silinecektir.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret
Anonim Şirketi’ne başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda bahsi geçen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte zzLEGMMETALegalCompliance@boehringer-ingelheim.com adresine
e-posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile iletebilirsiniz.
Başvurularınıza Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap verilecektir. Tarafımıza iletilen
bilgi veya belgeler içerisinde eksiklik veya anlaşılamayan bir husus bulunması halinde, talebinizi yerine getirebilmek
amacıyla söz konusu eksiklik ve belirsizliği giderebilmek için sizinle iletişime geçebiliriz. Taleplere ilişkin olarak
herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
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