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 Bu taahhüt, 3-S Mühendislik Laboratuvar üst yönetimi tarafından verilir. Laboratuvar üst yönetimi, Genel 

Müdür, Fabrika Müdürü ve Kalite Müdürü’ nden oluşur. 

 

➢ 3-S Mühendislik, gerçekleştirdiği laboratuvar faaliyetlerinde ve ürettiği deney sonuçlarının 

raporlanmasında bütün müşterilerine bağımsız ve tarafsız bir hizmet vermektedir. Bu amaçla bütün 

çalışanlarına bir gizlilik ve tarafsızlık beyannamesi imzalatmaktadır.  

➢ Verilen hizmetler ve uygulanan kurallar, müşteri farkı gözetmeden, herkese eşit olarak uygulanmaktadır. 

Hiçbir çalışan, test ve analiz çalışmalarında bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandıracak bir 

davranışta bulunmamaktadır. 

➢ Ayrıca hiçbir çalışan faaliyetleri sırasında, ticari, mali ve her ne şekilde olursa olsun hiçbir baskı altında 

kalmayacak, çalışmalarında baskıcı bir tavır sergilenmeyecektir.  

➢ 3-S Mühendislik, faaliyetlerin her aşamasında tarafsızlığın öneminin anlaşılmasını sağlamakta ve çıkar 

çatışması olabilecek tüm riskleri belirlemekte, değerlendirmekte ve kontrol önlemleri alarak tarafsızlığı 

garanti altına almaktadır. Sürekli gözden geçirilen risk analizleri ile potansiyel uygunsuzluklar 

azaltılmaktadır. 

➢ Bütün çalışanlar, faaliyet alanlarındaki çalışmalarda, “TS EN ISO/IEC 17025” standardını esas almakta, 

aynı zamanda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, laboratuvarımızla ilgili diğer kanun, mevzuat ve 

yükümlülüklere uygun faaliyet göstermektedir.  

➢ Bütün çalışanlar; bağımsız karar verme, doğruluk, tarafsızlık, güvenirlik, açıklık, hızlılık ve gizlilik 

ilkelerine eksiksiz olarak uymaktadır. Laboratuvarımızın güvenilirliği ve müşterilerimizin memnuniyeti için, 

kalite yönetim sistemini sürdürmek ve geliştirmek amacıyla tüm kaynaklar temin edilmiş olup, tüm 

laboratuvar personelimizin kalite politikasını benimsemesi, öğrenmesi ve uygulaması; personelimizin sürekli 

kendilerini geliştirilmesi, yenilemesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamakta ve gerekli tüm eğitimler 

eksiksiz şekilde sağlanmaktadır.  

➢ Bütün çalışanlar, müşterilerinin elde edilen her türlü bilgilerini korumakta ve gizliliğe önem vermektedir. 

Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil edilmiş haklarının korunmasına ve test ve analiz sonuçlarının güvenli 

bir şekilde saklanmasına önem vermektedir. 

➢ Müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmet süresinde elde edilen tüm veri ve özel bilgiler gizli tutulmakta, 

ilgili yasal otoriteler hariç 3. taraflarla hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.  

➢ Unvanı ve yetkisi ne olursa olsun; gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı davranışta bulunan çalışan, 

disiplin suçu işlemiş sayılarak gerekli şekilde cezalandırılır. 

➢ Analiz faaliyetlerinde çalışan personel sabit ücretle çalışmakta olup, aldıkları ücret yaptıkları analiz 

sayısına ve sonucuna bağlı değildir.  

 

3-S Mühendislik laboratuvar üst yönetimi olarak, yukarıda beyan ettiğimiz bütün hususlara uyacağımızı 

taahhüt ederiz.  
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