İCRA KURULU BAŞKANI
GİZLİLİK, TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ
IIW ve EWF’e bağlı TR ANB’nin Uluslararası/ Avrupa belgelendirme eğitimleri kapsamında yürütülen
faaliyetlerinde TR ANB icra kurulu başkanı olarak görev aldığım süre boyunca;
1. Belgelendirmiş
olduğumuz
ve/veya
belgelendireceğimiz
adaylara
ve
yetkilendirmiş
olduğumuz/yetkilendireceğimiz ATB’ lere her zaman adil ve tarafsız yaklaşacağımı, tanımlanan ilgililere ait bilgi,
belge ve dokümanı yazılı izinleri olmadan (Türkiye Cumhuriyeti’nin Yargı organları hariç; bu durumda bilgil
vereceğimi) hiçbir kurum ya da kuruluş ile paylaşmayacağımı,
2. Belgelendirme başvurusunda bulunan herkesin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağımı,
3. TR ANB ile ilgili elde edilen yazılı ve sözlü olarak alınan ve gizli olduğu açıkça ifade edilen ya da edilmeyen
her türlü bilgi, test, raporları, bilgisayar programları, finansal modeller, iş planı, her tür belgeler, çizimler, tablolar,
kayıtlar, veri tabanları, bilgisayar programları, yazışmalar vb. bilgiyi sadece belgelendirme faaliyetlerine yönelik
hizmetleri sağlayabilmek amacıyla kullanacağımı,
4. TR ANB’ de görev aldığım sürece veya adayların ve ATB’lerin, belgelendirme ve inceleme hizmetleri
konusunda tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı etkilemesine izin vermeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir
baskının (olası tehditler, finansal baskılar, kısıtlamalar ,menfaat veya çıkar çatışması vb.) kararlarımı etkilemesine izin
vermeyeceğimi,
5. TR ANB, kendime bağlı çalışanlara, gerçekleştirdikleri faaliyetler konusunda tarafsızlıklarını ve
bağımsızlıklarını etkileyici, baskıcı davranışlarda bulunmayacağımı,
6. TR ANB kuruluşundan ayrılmam halinde firmaya özel bilgileri, dokümanları ve talimatları hiçbir kurum,
kuruluş ve şahıslarla paylaşmayacağımı ve bu amaçla TR ANB adını kullanarak bir belgelendirme faaliyetinde
bulunmayacağımı,
7. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde İlgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm
kurallara uyacağımı, değerlendirmelerimi objektif kanıtlara dayandırarak karar alacağımı,
8. Belgelendirme sürecindeki değerlendirmelerimde 3.taraflardan gelebilecek maddi/manevi baskıların
tarafsızlığımı etkilemeyeceğini,
9. Mesleki etik kurallara göre mesleğimi layıkıyla yerine getireceğimi,
10.TR ANB kurumuna eğitim kurumu olmak için başvuran tüm ATB’leri aynı şekilde değerlendirilmesini
sağlayacağımı
11.Bu taahhütnamenin, iş akdimin sona ermesinden sonra da süre sınırı olmaksızın geçerliliğini koruyacağını
bildiğimi,
Yukarıda yer alan “Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi” koşullarını okuduğumu, anladığımı
beyan ve taahhüt ederim.
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