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Üst Yönetim Bağımsızlık, Tarafsızlık, Dürüstlük, Gizlilik Akdi 

Firma bünyesinde çalışan personellere, tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan 

arındırılmış bir çalışma ortamı sağlayacağımıza, şirketimizin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalacak 

şekilde firma prosedürlerini yetkin personellerimizle hizmet talebinde bulunan bütün kişi ve kuruluşlara coğrafi konum, üye 

olduğu dernek veya teşekküllere bakılmaksızın uygulayacağımızı kabul ve taahhüt ederim. 

KYEK-E11-D.001 “Bağımsızlık, Tarafsızlık, Dürüstlük, Gizlilik Beyannamesi” nde geçerli olan tüm kurallara ilişkin bilgi 

edindiğimi ve görevimi bu kurallarla tam uyumlu, dürüst, adil ve tarafsız bir biçimde muayene, personel belgelendirme 

uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü baskı, korku, tehdit ve mali teşvikten arınmış ve 

bağımsız olacak şekilde yerine getireceğimi ve personelin faaliyetlerini de buna göre yürüteceğini taahhüt eder; 

değerlendirme sürecinin sonuçlarından kazanç sağlayacak hiçbir tarafla herhangi bir ilişkim bulunmadığını, ürün 

belgelendirme, personel belgelendirme ve muayene faaliyetlerinde yer aldığım öğe/ekipmanın veya ürünün üretim, montaj, 

dağıtım, tasarım, bakım, satış, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğimi; yetkili temsilciliğini yapmayacağımı, ürün 

belgelendirme faaliyeti içerisinde yer aldığım müşterinin yönetim sistemi danışmanlığını ve iç tetkiklerini yürütmeyeceğimi, 

daha önce iç tetkik faaliyeti gerçekleştirdiğim müşterinin öğe/ekipman muayene, personel belgelendirme ve ürün 

belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğimi ve kuruluşumuz personeli tarafından da bu faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine izin vermeyeceğimi, belgelendirme talebinde bulunan personelin yakınım olması veya geçmişte ve/veya 

hali hazırda ticari veya menfaat ilişkisi içinde bulunmam durumunda belgelendirme sürecinin hiçbir aşamasında yer 

almayacağımı ve herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığımdan şüphe duyulmasına neden olacak hiçbir olay ya da durumun 

söz konusu olmadığını beyan   ederim. 

Kuruluşumuzda görev yapan personelin daha önce danışmanlık, iç tetkik faaliyetlerini ve daha önce personeli olarak bir 

fiil çalışmış olduğu müşterimizin, 2 yıl boyunca, ürün belgelendirme, personel belgelendirme ve muayene ilgili gözden 

geçirmelerinde veya belgelendirme kararının verilmesinde görev almasına izin vermeyeceğimi beyan ederim.  

Muayene, personel belgelendirme ve ürün belgelendirme konularında görevlendirileceğim kuruluşlarla, ürünleri tedarik 

eden veya tasarlayan, hizmetleri sağlayan veya geliştiren, prosesleri işleten veya geliştiren olmam durumda hali 

hazırdaki ve önceki bağlantılarımı, kuruluş ve şahsım arasında rekabet ortamı yaratabilecek durumla rı bildireceğimi, 

kendim veya kuruluşum açısından bir çıkar çatışması oluşturabilecek durumları açıklayacağımı beyan ederim. 

Değerlendirme süreci esnasında, görevim nedeniyle tarafımdan açılmış, görülmüş veya hazırlanmış olan özel bilgi ve 

belgelerin tam gizliliğini korumayı, edindiğim gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgilere görevim sırasında ve sonrasında üçüncü 

şahısların erişmelerine izin vermeyeceğimi ve hiç kimseye açıklamayacağımı, bu bilgileri sadece görevlerimi yerine getirmek 

amacıyla kullanacağımı taahhüt ederim. Ancak, özel sözleşme şartları, yasalar veya yasal otoriteler tarafından zorunlu kılınan 

durumlarda muayene sırasında edinilen bilgileri, ancak müşteri haberdar edildikten sonra ilgili 3. Taraflara verilebilir. 
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