PROSAFETY HİJYEN ÖLÇÜM TEST ANALİZ

LABORATUVAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
ÜST YÖNETİM BEYANI;
PROSAFETY

yönetim

sistem

yapısı,

ISO/IEC

17020

standardı

ve

ilgili

diğer

ulusal/uluslararası standartlar ve rehber dokümanların prensipleri çerçevesinde kendisine
muayene faaliyetleri ile ilgili başvuran tüm kuruluşlara eşit, tarafsız ve güven verecek şekilde
oluşturulmuş ve tarafsızlık ile ilgili şartların önemi kuruluş içinde tüm çalışanlara iletilmiştir.
Muayene hizmetlerinde, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir
dernek ve ya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş ve muayene hizmeti verilmiş
kuruluşların sayısına bağlı değildir.
Mali çıkarlarımızın tarafsızlığımız üzerinde olumsuz baskı oluşturmaması, mali çıkar
baskısını engellemek için gerekli finansal kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanmıştır.
PROSAFETY üst yönetimi ve bünyesinde çalışan bütün personelin ticari ,mali veya diğer
baskılardan uzak çalışması gizlilik ve tarafsızlık sözleşmeleri ile garanti altına alınmıştır.
Personel ücretleri muayene hizmetlerinden alınan ücretlerden ve muayene sayısından
bağımsızdır.
PROSAFETY üst yönetimi, muayene faaliyetlerinin sonuçlarına olumlu veya olumsuz
herhangi bir etkide bulunmayacağını beyan eder. Muayene faaliyeti talebinde bulunan
kuruluşların PROSAFETY’e ücret ödemesi muayene faaliyetlerinin sonuçlarının olumlu
olacağı anlamına gelmemektedir.
Muayene faaliyetlerinde görev alan tüm personelimiz verdikleri kararlarda bağımsızdır.
PROSAFETY, bağımsızlığı, tarafsızlığı ve objektifliği hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari,
mali, idari ve diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacaktır.
PROSAFETY, sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu
kuruluşlara muayene hizmeti sunulmayacaktır ve şirket sahibinin başka kuruluşlar ile
yaptıkları ortaklıklar akreditasyon kurumuna bildirilecektir.
PROSAFETY, muayene faaliyetleri danışmanlığı sunmayacak ve/veya sağlamayacaktır.
PROSAFETY

politikasında,

taahhütlerinde

yapmış

olduğu

beyanları

hedefler

ile

destekleyecek ve hedeflerini sürekli takip edecektir.
PROSAFETY muayene hizmeti sunduğu tüm kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve doküman
gizli kalacak ve her tür bilgi, belge ve dokümanın güvenliği sağlanacaktır.
PROSAFETY ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme
bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer
almayacaktır.
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PROSAFETY ve personeli, muayene edilen ögeleri tasarlayan ,üreten, tedarik eden,
kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı ve ya bakımını yapan durumunda
olmayacak ve de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacaktır.
PROSAFETY, muayene faaliyetlerini konunun taraflarından bağımsız olarak yürütmekte
olup; muayene edilen ögeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan,
sahibi, kullanıcısı ve ya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin parçası olmayacak ve
bu tüzel kişilik ile bağlantılı olmayacaktır.
PROSAFETY, AB-1063-T numarasıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardına da uygun olarak iş
hijyeni deney ve ölçüm hizmetleri kapsamında bulunur. Ek olarak bu faaliyetleri, AİLE,
ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI tarafından yetkilendirilmiş İş Hijyeni
Laboratuvarı olarak da halen devam ettirmektedir.
Üst Yönetim olarak; PROSAFETY Hijyen Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı şirketi dışında
başka hiçbir şirkette hissenin olmadığını beyan ederiz.
PROSAFETY Hijyen Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı'nda sadece Eren AKSOY ile Emre
AKSOY arasında akrabalık, tanıdıklık bağının olduğunu, bu kişiler dışında çalışan
personeller arasında herhangi bir akrabalık, tanıdıklık durumu mevcut olmadığını beyan
ederiz.
PROSAFETY olarak muayene faaliyetlerinde tarafsız davranacağımızı taahhüt eder, muayene
faaliyetlerinin

yapılmasında,

tarafsızlığın

öneminin

anlaşıldığını,

çıkar

çatışmasının

yönetildiğini, oluşturulan yönetim şekli, organizasyon yapısı, kalite politikası, planlanan
eğitimler ve benzeri şirket içi uygulamalar ile garanti altına aldığımızı ve muayene
faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını beyan ve taahhüt ederiz.

İMZA ÜST YÖNETİM
EMRE AKSOY

EREN AKSOY

Muayene, ölçüm, deney faaliyetlerini etkileyebilecek bütün PROSAFETY çalışanları,
tarafsızlık sözleşmeleri gereği çalışmaktadır.

Ek: AB-1063-T numarasıyla TS EN ISO/IEC 17025 kapsamı.
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