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Malatya Ticaret Borsası’ nda çalıştığım sürece; 
 

 Kurumumun bağlı olduğu yasalara uygun, 

 Misyonu ve vizyonu ile uyumlu,  

 TS EN ISO 9001, TS EN ISO 17025, TS 10002 standardının şartlarına uygun olarak 
kurumumuzda , herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verilmemesi amacı ve tarafsızlık ilkesi 
ile çelişeceği sebebi ile, müşterilere verilecek olan her hizmeti kendi sürecinden ayrı tutacağımı, 
kendi birimimle alakalı konularda müşteriye herhangi bir taahhüt vermeyeceğimi beyan ederim. 

 Laboratuvarda bulunduğum süre içerisinde, müşterilere ait bilgilerin ve analizin gizliliğini, 
güvenliğini; çalışan personelin veya kendi güvenliğimi riske atacak herhangi bir faaliyette 
bulunmayacağımı beyan ederim. 

 Laboratuvarda bulunduğum süre içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda 
meydana gelebilecek sağlık problemlerimin tüm sorumluluğunu almayı kabul ediyorum. 

 Yukarıda belirtilen şartlara uymadığım takdirde veya İlgili Laboratuvar Sorumlusu’ nun talebi 
üzerine laboratuvardan ayrılacağımı taahhüt ederim. 

 Her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulacağını ve 
hizmeti tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğimi beyan ederim. 

 Yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmaları ile ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak 
herhangi bir faaliyette bulunmayacağımı beyan ederim. 

 Tarafsızlığı tehdit eden tüm unsurları içeren firmamızın hizmet faaliyetlerinden kaynaklı risk 
analizi sonucunda alınan tedbirlere uymayı beyan ederim. 

 Hizmet gerçekleştirilmesi sırasında elde ettiği veya oluşturduğu tüm bilgileri gizli tutmayı beyan 
ederim. 

 Başka kişi veya kuruluşlarla mali ve ticari bağlantım olmadığını, karar verme bağımsızlığına 
olan güveni ve ölçüm çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye 
sokabilecek hiçbir faaliyet içinde yer almadığımı beyan ederim.  

 Hizmet taleplerinde hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık gösterilmeyeceğime, dil, din, felsefi 
inanç, düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayırımı yapmadan, fırsat eşitliğini 
engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içinde hizmet gereklerine 
uygun davranacağıma bağlı olarak hizmet sunmayı,  

 Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi, tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve etik kurallarına 
uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan 
ve taahhüt ederim. 
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