ÜST YÖNETİM GİZLİLİK, BAĞIMSIZLIK ve TARAFSIZLIK
TAAHHÜTNAMESİ
Akademi NDT Tahribatsız Muayene ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. üst yönetimi olarak, görevde
olduğumuz süre boyunca;
1. Tüm personele karşı tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacağımızı,
2. Muayene hizmetleri konusunda tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkilemeyeceğimizi,
3. Her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının personelimizin kararlarını etkilemesine izin
vermeyeceğimizi,
4. Muayene sürecinde, elde ettiğimiz bilgileri yetkisiz taraflara açıklamayacağımızı,
5. Personelden hiçbir şekilde haksız talepte bulunmayacağımızı ve başka tarafların da bulunmasına
izin vermeyeceğimizi,
6. Personelin, Komite ve Kurul Üyelerinin ticari, mali, idari ve diğer her türlü baskıdan uzak olacak
şekilde karar vermesini ve iş yapmasını sağlayacağımızı,
7. Akademi NDT bünyesinde tarafsızlığın öneminin anlaşılmasını sağlayacağımızı, çıkar çatışmalarını
yöneteceğimizi, muayene faaliyetlerinde objektifliği sağlayacağımızı,
8. Tüm başvuru sahipleri; daha önce belge verilmiş kişi ve kuruluşlar ile verilmeyenler; arasında adil
olmayı sağlayacağımızı,
9. Akademi NDT dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından inceleme ve muayene faaliyetleri
sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde Muayene prosedürlerinin yürütülmesini
sağlayacağımızı,
10. Tüm personelin ilgili ulusal standartlara, referans dokümanının bütün kurallarına ve Akademi NDT
tarafından belirlenmiş kurallara uymasının garantiye alacağımızı,
11. Muayene faaliyetlerinde şahsımızın veya dahili ve harici çalışanların son iki yıl içinde ve/veya halen
sürmekte olan bir ticari veya herhangi bir çıkar ilişkisi veya akrabalık veya benzeri bir ilişki
bulunduğunda ilgili kişi/kişilerin muayene kuruluşumuz tarafından yapılmayacağını ve ilgili
çalışana bu süreçte görev verilmeyeceğini,
12. Muayene personelinin ücret, prim ve performans değerlendirmesinin, yapılan muayene faaliyeti
sayı, ücret ve sonuçlarından bağımsız olmasını sağlayacağımızı,
13. Akademi NDT firmalara ait bilgilerin gizliliğini koruyarak geçerli olan kanunlarla uyumlu uygun
düzenlemelere sahiptir. TS EN ISO 17020 standardında belirtilenlerin dışında, kişi hakkındaki gizli
bilgileri, şikâyet vb. kanun tarafından yasaklanmadığı sürece üçüncü bir tarafa açıklamaz. Bu
bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açıklanması ve paylaşılması gerektiği durumlarda kişi,
sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendireceğimizi,
14. Akademi NDT, faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korur ve üçüncü taraflara iletmez.
Muayenesi yapılan nesneye veya kuruluşa dair üçüncü taraflardan bilgi talep edilmesi durumunda,
mahkemeler ve yetkili yasal mercilerin haricinde, ilgili tarafın bu talebi kabul edilmez.
15. AKADEMİ NDT tarafsızlığını tehdit eden ilişkiler; yönetim, personel, ortak kaynaklar, finansman,
sözleşmeler, pazarlama ve yeni başvuru sahiplerinin kuruluşa yönlendirilmesi karşılığında
komisyon ödenmesi veya başka bir teşvikin ödenmesi, vb. tehditler için Risk Analizi oluşturmuş,
ilgili riskleri belirlemiş önlemleri almış ve belirli periyotlarda izlemesini sağlayacağımızı,
16. Tüm AKADEMİ NDT çalışanları sorumluluk bilinci içerisinde bu bilgilerin gizliliğini sağlayacağını
yazılı olarak taahhüt etmektedir. Bu taahhüt, proje bazında görev alan harici uzmanlar dan da yazılı
olarak alınmasını sağlayacağımızı,
beyan ve taahhüt ederiz.
Tarih:
04.01.2021

Adı, Soyadı ve İmzası:
Oğulcan KABAKCI
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