
 

 

TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ 

GİZLİLİK,BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK BEYANI 

 İMKOSAN’ın sunduğu tüm hizmetlerden ilgili olan tüm kişi/kurum/kuruluşlar yararlanır. 

 Tahribatsız Muayene Hizmetlerinde hiçbir kişi/kurum/kuruluşa herhangi bir konuda (özellikle 

ücret politikası ve kararlarda) ayrımcılık yapılmaz, muayene hizmetlerinin tüm aşamalarında 

bağımsız, tarafsız ve objektif davranır. 

 Tahribatsız Muayene faaliyetlerinde görev alan Tahribatsız Muayene İnspektörü veya Teknik 

Yönetici komitelerin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız 

olarak faaliyet gösterir.Ayrıca muayene faaliyetlerine katılan personellere,muayene sonuçlarını 

etkileyecek şekilde ödeme yapılmaz,muayene faaliyetine katılan tüm personeller sabit ücret alır. 

 İMKOSAN Üst Yönetimi muayene kararlarının alınmasında hiçbir şekilde baskı veya etki 

oluşturmaz. 

 Tahribatsız Muayene hizmetlerinde görev alan tüm personel verdikleri kararlarda bağımsızdır. 

 İMKOSAN; bağımsızlık, tarafsızlık ve objektiflik hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari, mali, 

idari ve diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmaz. 

 Tahribatsız Muayene Hizmetlerinden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu 

kuruluşun herhangi bir dernek veya gruba üye olmasına ve muayene hizmeti verilmiş kuruluşların 

sayısına bağlı değildir. 

 İMKOSAN; ile ticari ilişkisi olan tüm kuruluşların saygınlığını zedeleyecek her tür davranıştan 

kaçınır. 

 İMKOSAN; sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşlara 

Tahribatsız Muayene hizmeti sunmaz ve şirket ortaklarının başka kuruluşlar ile yaptıkları 

ortaklıkları akreditasyon kurumuna bildirir. 

 İMKOSAN’ın Tahribatsız Muayene hizmeti sunduğu tüm kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve 

doküman gizli kalır ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanır. 

 İMKOSAN Tahribatsız Muayene İnspektörü; Tahribatsız Muayene yapılan işlerin tasarımcısı, 

imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin 

yetkili temsilcisi olamaz. 

 İMKOSAN; TS EN ISO/IEC 17020’ye göre akredite olan Tahribatsız Muayene Hizmetleri 

departmanını bağımsız, tarafsız ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muayene hizmetlerini 

sürdürdüğünü, Tahribatsız Muayene faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın öneminin 

anlaşıldığını, oluşturulan yönetim şekli, organizasyon yapısı, kalite politikası, ahlaki kurallar, 

bağımsızlık, planlanan eğitimler ve benzeri şirket içi uygulamalar ile garanti altına alır ve 

Tahribatsız Muayene faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını beyan ve taahhüt eder. 
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