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1. Taraflar 

1.1. İşveren 

Sözleşmede kısaca “TEKNOPOL” olarak anılacaktır. 

İşveren Adı  

Adresi  

İletişim Bilgileri  

1.2. Başdenetçi / Denetçi / Teknik Uzman:  

Sözleşmede kısaca “Denetim Personeli” olarak anılacaktır. 

Adı Soyadı  

Adresi  

İşe Başlangıç Tarihi  

2. Denetim Personeli Yükümlülükleri 

2.1. TEKNOPOL Denetim Personeli olarak görev yapacak personel, Denetim Prosedürü ve bu sözleşme 
şartlarına uymakla yükümlüdür.  

2.2. Denetim Personeli, denetim ile ilgili faaliyetleri TEKNOPOL El Kitabı, prosedür, talimat ve ilgili standardlar 
çerçevesinde yürütür. 

2.3. Denetim Personeli, Denetim Prosedürüne ve mevzuatlara uymayı, TEKNOPOL tarafından resmi olarak 
görevlendirilmedikçe onun adına denetim ve iş yapmamayı, görevlendirildiği işlerde üçüncü şahıslar 
nezdinde bütün hukuki, mali ve denetim sorumlulukları ile gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine 
uyacağını kabul ve taahhüt eder. 

2.4. Denetim Personeli ücreti, yapılan denetim sayısına ve mahiyetine bağlı olmayacaktır. 

2.5. Kuruluşlar tarafından, belgelendirme amacıyla TEKNOPOL’e verilen ve TEKNOPOL tarafından denetimde 
kullanılmak üzere Denetim Personeli teslim edilen tüm dökümanlar, TEKNOPOL mülkiyetindedir. Bu 
dokümanlardan kopya alınmayacak ve hiçbir suretle üçüncü şahıslara verilmeyecektir. Bu dokümanlar, 
denetimin tamamlanmasını takiben, Belgelendirme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Aynı şartlar, denetim 
sırasında temin edilebilecek diğer dokümanlar için de geçerlidir. 

2.6. Denetim Personeli, son 2 yıl içinde çalıştığı, eğitim verdiği veya danışmanlık yaptığı kuruluşta denetim 
yapamaz. Denetim yapılan kuruluşlara, denetim sonrası 2 yıl eğitim veremez veya danışmanlık yapamaz. Bu 
durumun tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Kadrolu olarak görev alan denetim 
personelleri TEKNOPOL çalışma süresince hiçbir şekilde danışmanlık ve eğitim gibi tarafsızlığı etkileyen 
hususlarda faaliyet gösteremez. 

2.7. Denetim Personeli, denetim yapmakta olduğu kuruluşla mal alım satımı, danışmanlık ve benzeri hiçbir ticari 
faaliyette bulunamaz. Denetim Personeli ticari, akrabalık ve benzeri bağlantısı olduğu kuruluşta denetim 
yapamaz. Bu tür bir bağlantısı olan firma için görevlendirildiğinde planlama sorumlusuna bilgi vermekle 
yükümlüdür. Denetim Personeli, denetim yaptığı kuruluşdan herhangi bir hediye kabul edemez. 

2.7.1. Denetim Personeli; kişisel, danışmanlık ve eğitim bilgilerinin güncellenmesi için, TEKNOPOL’i 
bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu bilgilendirme sırasında yıl içinde gerçekleştirdiği 
danışmanlık ve eğitim faaliyetleri için, hizmeti yürüttüğü danışmanlık / Eğitim firması 
bilgilerini ve proje kapsamında birlikte hizmet sunulan diğer çalışanları da bildirmekle 
yükümlüdür. 

2.8. Denetim Personeli, kendilerini veya TEKNOPOL’i çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan 
haberdar olduklarında, bu durumu derhal TEKNOPOL’e bildirmelidir.  
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3. Gizlilik ve Tarafsızlık 

3.1. Denetim Personeli, TEKNOPOL’in yürüttüğü belgelendirme işlemlerini; 

❖ Kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak olarak, TEKNOPOL dışındaki kişilerin 
sistem belgelendirme işlemlerinin sonuçlarına etki etmesine fırsat vermeden, belgelendirme işlemlerinin 
sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir bağlantı içinde olmadan gerçekleştireceğini, 

❖ Denetim yapılan kuruluşlarla, denetim öncesi ve denetim sonrası 2 yıl içerisinde herhangi bir ticari ilişki 
içinde olmayacağını, 

❖ Belge almak isteyen ve TEKNOPOL ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını, itibarını zedeleyecek her 
türlü davranıştan kaçınacağını, 

❖ Denetim faaliyeti kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmelerden kaçınacağını, kuruluşları 
olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak duracağını, yanlı ve hoşgörüsüz olmayacağını, 
tarafsız ve bağımsız olacağını, 

❖ Denetim yapılan kuruluşlardan, herhangi bir çıkar sağlayıcı yardım talep etmeyeceğini, teklif edilmesi veya 
verilmesi durumunda kesinlikle reddedeceğini, 

❖ TEKNOPOL ve kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, 

❖ Belgelendirme işlemleri esnasında elde ettiği her türlü bilgiyi gizli tutacağını beyan ve taahhüt eder.       

4. Yasal İkametgah Ve Yazışma Adresleri 

4.1. Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerinde olacak değişiklikler bildirilmediği takdirde, yapılacak tebligat 
kendilerine yapılmış sayılacaktır. 

5. Anlaşmazlık 

5.1. İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde İş Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  

5.2. İş bu sözleşmenin uygulamasından doğacak itilaflarda İstanbul veya personelin görev yaptığı il 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

6. Sözleşme Tarihi ve Yürürlük  

6.1. Bu sözleşme 2 (iki) sayfa ve 6 maddeden ibarettir. 

6.2. Bu sözleşme TEKNOPOL ve Denetim Personelinde kalmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup 
taraflarca karşılıklı olarak okunup imza altına alınmıştır. 

6.3. Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Denetim Personeli, KİOSCERT’in gizlilikle ilgili kurallarını ihlal etmesi ve denetimlerin tarafsızlık ve 
objektifliğini tehlikeye sokabilecek yukarıda tanımlanmış şartları ihlal etmesi durumunda KİOSCERT 
tarafından, hakkında her türlü kanuni işlemin yapılacağını kabul eder. 

 

Denetim Personeli  TEKNOPOL 

Yukarıdaki hükümlere uymayı kabul ve  
taahhüt ederim. 

Yukarıdaki hükümlere uymayı kabul ve taahhüt 
ederim. 

Adı soyadı Genel Müdür 

   

Tarih  Tarih  

İmzası  İmzası  


