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1. Taraflar 

1.1. İşveren: XXXXXXXXXXXX 

Adres: XXXXXXXXXXXXXX   

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXX e-posta: XXXXXXXXXXXXXX 

Sözleşmede kısaca “İşveren” olarak anılacaktır. 

1.2. Belgelendirme Komitesi Üyesi:  

Sözleşmede kısaca “Üye” olarak anılacaktır. 

Adı Soyadı  

Adresi  

İşe Başlangıç Tarihi  

2. Genel Şartlar 

2.1. Üye, görevin ifasında; işveren tarafından belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin genel politikalarına 
uyacağını kabul ve taahhüt eder.  Üye verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymakla 
yükümlüdür.  

2.2. Üye, işveren tarafından verilen görev sınırları içinde hareket eder. Üye, onay almadan iş yapamaz, iş 
alamaz, teklifte bulunamaz. Üye, onay almaksızın yaptığı çalışmaların sonuçlarından doğacak zararları 
ödemekle yükümlüdür.  

2.3. Üye, TEKNOPOL’in gizlilikle ilgili kurallarını ihlal etmesi halinde, hakkında her türlü kanuni işlemin 
yapılacağını kabul eder. Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak gerek şirket müşterileri gerekse kendisinin 
bulacağı müşterilerden iş alamaz, bu müşterilerle iş yapamaz, bunlara teklif dahi veremez. 

2.4. Üye, TEKNOPOL ile iş ilişkisinin bittiği tarihten itibaren, 2(iki) yıl süreyle şirket müşterisiyle çalışamaz, 
bunlara teklif götüremez, şirket sırlarını açığa vuramaz, satamaz ve yayınlayamaz.  

2.5. İşveren akdi nedensizce fesih edebilir, bu halde herhangi bir tazminat ödenmez. 

3. Çalışma Esasları, Sorumluluk ve Yetkiler 

3.1. Tarafsızlığı Koruma Komitesi’nin temel görevi, belgelendirme ve denetim hizmetlerinin, müşterilerin 
çıkarlarını koruyacak şekilde, bağımsız ve tarafsız gerçekleştirildiğine dair güven sağlamaktır. 

3.2. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin temel görevi, TEKNOPOL’in faaliyetlerinin tarafsızlığını korumaktır. 

3.3. Tarafsızlığı Koruma Komitesi, ilk toplantısında başkanını belirler.  

3.4. Tarafsızlığı Koruma Komitesi, her yıl periyodik olarak toplanır. Gereken durumlarda Genel Müdürün çağrısı 
ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin toplanabilmesi için asgari 4 üyenin 
katılımı yeterlidir. 

3.5. Tarafsızlığı Koruma Komitesi üyelerinin, her türlü dış etkenden bağımsız olacakları ve TEKNOPOL’in her 
türlü bilgi ve belgesinin dışarı sızmaması ile ilgili gizlilik taahhüdü, görevi kabul ettiklerinde imzaladıkları 
sözleşme ile garanti altına alınır. Bağımsız olarak harekete geçme durumu söz konusu olursa komite üyeleri, 
müşteri ve TEKNOPOL ile ilgili gizlilik şartlarına riayet etmelidir. 

3.6. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin sekreteryası, toplantının organizasyonu, kayıtlarının tutulması ve kurul 
kararlarının ilgililere yazılı olarak bildirilmesi, Genel Müdür tarafından yapılır. 

3.7. Tarafsızlığı Koruma Komitesi toplantılarının gündemi, Genel Müdür tarafından hazırlanır. Gündem 
maddeleri; 

▪ TEKNOPOL politika ve prosedürleri 

▪ Finansal yapı 
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▪ Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı ile ilgili çalışma prensiplerinin geliştirilmesi 

▪ Belgelendirme işlemlerine engel olabilecek ticari veya diğer konulara izin verilmemesi   

▪ Belgelendirmeye olan güveni etkileyen konular hakkında tavsiye verilmesi 

• Denetim, belgelendirme ve karar verme işlemlerinin tarafsızlığı (Yıllık gerçekleştirilen denetim sayısı, 
toplantı süresi ve katılımcıların inceleyebileceği dosyalar göz önünde bulundurularak toplantı esnasında 
incelenmesi gereken dosya sayısı belirlenir.) 

▪ Akreditasyon kuralları 

▪ Belgelendirme uygulamalarındaki yeni gelişmeler 

▪ Gerekli görülebilecek diğer konular 

3.8. Tarafsızlığı Koruma Komitesi gerekli gördüğü hallerde alt çalışma grupları oluşturabilir. 

3.9. Tarafsızlığı Koruma Komitesinde, tüm ilgili taraflar görev alamasa da ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili 
taraflardan katılımcılar belirlenir ve toplantıya ve çağırılır.  

3.10. Genel Müdür, TEKNOPOL ile ilgili gelişmeleri elektronik yolla veya yazılı olarak üyelere gönderip görüşlerini 
alabilir. 

3.11. Toplantı sonucunda, görüşülen konular ve alınan kararlara ait toplantı tutanağı tanzim edilir. Toplantı 
tutanağı katılımcılar tarafından imzalanır. Kararlar, oy birliği ile alınır. 

3.12. Tarafsızlığı Koruma Komitesinin Sorumluluk ve Yetkileri; 

− Ortaklar Kurulunun yetkisini çalışanlara devretmesini, denetim faaliyetlerinden bağımsız olmasını, gizlilik ve 
tarafsızlık kuralları çerçevesinde olup olmadığını izlemek, 

− Fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan bütün bilgilere erişebilmek (Ortaklık yapısı, ortakların 
diğer ticari bilgileri, gelir kaynakları ve finansman vb.), 

− TEKNOPOL’in üst yönetiminin, komitenin tavsiyesini dikkate almaması durumunda, bağımsız hareket etmek 
(yetkililerinin, akreditasyon kuruluşlarının, hissedarların bilgilendirmesi gibi).  

− Tarafsızlığı Koruma Komitesinin genel çalışma şartlarının gözden geçirilmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi, 
onayı ve uygulanmasını sağlamak. 

4. Gizlilik ve Tarafsızlık 

4.1. Üye, 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  
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beyan ve taahhüt eder.       

5. Yasal İkametgah Ve Yazışma Adresleri 

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

6. Anlaşmazlık 

6.1. İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde İş Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
Sözleşmenin uygulamasından doğacak itilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

7. Sözleşme Tarihi ve Yürürlük  

7.1. Bu sözleşme 3 (üç) sayfa ve 7 maddeden ibarettir. 

7.2. Bu sözleşme TEKNOPOL ve Başdenetçi/Denetçide kalmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup 
taraflarca karşılıklı olarak okunup imza altına alınmıştır. 

7.3. Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

TKK Üyesi, TEKNOPOL’in gizlilikle ilgili kurallarını ihlal etmesi ve karar süreçlerinde tarafsızlık 
ve objektifliğini tehlikeye sokabilecek yukarıda tanımlanmış şartları ihlal etmesi durumunda 
TEKNOPOL tarafından, hakkında her türlü kanuni işlemin yapılacağını kabul eder. 

 

Tarafsızlığı Koruma Komite Üyesi  TEKNOPOL 

Yukarıdaki hükümlere uymayı kabul ve  
taahhüt ederim. 

Yukarıdaki hükümlere uymayı kabul ve taahhüt 
ederim. 

Adı soyadı Genel Müdür 

  

Tarih  Tarih  

İmzası  İmzası  


