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GİZLİLİK, TARAFSIZLIK, BAĞIMSIZLIK VE SORUMLULUK BEYANI 

 
Kiwa Kalibra Metroloji A.Ş. aşağıda belirtilen maddelere bağlı kalacağını kabul ve taahüt eder:   

 

1- Her zaman, çalışanlarının Kiwa Kalibra ve üçüncü şahıslara karşı dürüst ve etik bir şekilde 

davranmalarını sağlayan maddeler çalışanların ilgili sözleşmelerinde (Kalite ve Etik Anlaşması, Kiwa 

Kalibra Personel Uygunluk Beyanı)  yer almaktadır.  

 

2-Kiwa Kalibra, çalışanlarının ilgili sözleşmelerinde gizlilik ile ilgili firmanın; uygunluk değerlendirme 

faaliyetleri için firmanın standart prosedür veya test metotlarının korunması konularını madde halinde 

bulundurmaktadır. 

 

3-Kiwa Kalibra çalışanlarının uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonuçlarına olumsuz etkileyebilecek 

durumlardan sakınmaları sözleşmelerinde yer almaktadır. 

 

4-Kiwa Kalibra, kesinlikle iş yoğunluğu veya benzeri nedenlerden dolayı çalışanlarını baskı altına 

almaz, aksine sonuçların mükemmele yaklaşması için gerekli olanakları sağlar. 

 

5-Kiwa Kalibra, üçüncü sahıslara ait gizli bilgi ve tescilli haklarını korumayı garanti eder.  

 

6-Kiwa Kalibra, gerçekleştirdiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde tarafsız, bağımsız, şeffaf 

ve dürüst olacağını garanti eder. 

Kiwa Kalibra kesinlikle bağımsız ve tarafsızdır. Üretim, ticaret veya tarafsızlığını tehdit edebilecek 

diğer faaliyetlerle ilgilenmemektedir. Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde Kiwa Kalibra tarafından 

verilen kararlar veya tavsiyelerde hiçbir dış etki bulunmamaktadır. Akreditasyon kuruluşları Kiwa 

Kalibra’ nın faaliyetlerini izlemekte, denetlemekte ve akredite etmektedir.  

 

7-Firmanın standart prosedürü veya test metodu sonucu olmayan hiç bir bilgi belgelendirilmeyecek 

veya raporlanmayacaktır.   

 

8-Çalışanlardan Firma Etik Kurallarında belirtilen etik olmayan bir iş teamülüne katılmaları, yapmaları 

istenmeyecek, tavsiye edilmeyecek veya ima edilmeyecektir. 

 

9-Belgelendirilen ürünün; tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım faaliyetlerini 

gerçekleştirmeyeceğimizi, müşterilerimize danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğimizi ve danışmanlık 

sağlamayacağımızı, belgelendirme programının müşterilerimizin yönetim sisteminin 

değerlendirilmesini gerektirdiği durumlarda, müşterilerimize yönetim sistemi danışmanlığı veya iç 

tetkik hizmeti sağlamayacağımızı taahhüt ederiz. 
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10- Kiwa Kalibra güven yaratır. Kiwa Kalibra, müşterilerinin kuruluşlarının, ürünlerinin, hizmetlerinin, 

süreçlerinin, yönetim sistemlerinin ve çalışanlarının kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için 

uzmanlığını kullanır. Kiwa Kalibra, kaliteyi görünür hale getirerek güven yaratır. 

 

 

11- Kiwa Kalibra kaliteyi destekler. Kiwa ismi, Kiwa sertifikaları ve Kiwa kalite işaretleri, dünya 

çapında kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği temsil eder. Bunlar, hizmetimizin katma değerini 

artırırken veya lisans başvurusunda bulunduğunuzda önemli pazarlama araçlarıdır. Bir Kiwa 

sertifikası ve bir Kiwa kalite işareti, sertifika sahibi olarak çabalarınızı hem kendinize hem de dış 

dünyaya göstermede önemli bir rol oynar. 

 

 

 

 

 

Kiwa Kalibra Metroloji A.Ş. 

Genel Müdür 

 

 


