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Bu form, ASBESAN Asbest Analiz Laboratuvarı’nın dökümanıdır. Yazılı izin alınmadan şirket dışına çıkarılamaz ve kopyalanamaz. 

 

ASBESAN; 

Konusunda uzman ekibiyle hizmet vermektedir. Hızlı, kaliteli ve güvenilir bir 
hizmet veren kuruluşumuz, ayrıca test ve analiz hizmetlerinde görev yapan 
tüm personeline gizlilik ve tarafsızlık beyannamesi imzalatmaktadır. 

Tarafsızlık ve gizlilik beyanımız aşağıdadır: 

 ASBESAN, bütün müşterilerine bağımsız ve tarafsız bir hizmet vermektedir. 

 Laboratuvar personeli her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış 

baskılardan, her türlü çıkar çatışmasından ve etkilerden uzak tutulacaktır. 

 Verilen hizmetler ve uygulanan kurallar, müşteri farkı gözetilmeden, herkese 

eşit olarak uygulanmaktadır. 

 Hiçbir çalışan, test ve analiz çalışmaları veya denetim ve gözetim 

faaliyetlerinde, bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandıracak bir 

davranışta bulunmamaktadır. 

 Aynı şekilde hiçbir çalışan, faaliyetleri sırasında, ticari, mali ve her ne şekilde 

olursa olsun bir baskı altında kalmayacak, çalışmalarında baskıdan 

kaynaklanan bir davranış sergilemeyecektir. 

 Çıkar çatışması yaratabilecek durumlar tespit edilerek bunlar kuruluş lehine 

yönetilmekte ve tarafsızlık garanti altına alınmaktadır. 

 Tüm çalışanlar, faaliyet alanlarına giren çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 

17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel 

Şartlar Standardını esas almaktadır. Bu standart, test, analiz ve kalibrasyon 

hizmeti veren laboratuvarların yeterliliklerinin tanınması için gerekli koşulları 

ortaya koymaktadır.  

 Tüm çalışanlar, TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı yanında, aynı 

zamanda uyulması gereken diğer yasal mevzuatlara uygun faaliyet 

göstermektedir. 

 Bütün çalışanlar, bağımsız karar verme, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, 

açıklık, hızlılık ve gizlilik ilkelerine tam uymaktadır. 

 Bütün çalışanlar, test ve analiz çalışmalarını yaptıran müşterilerin, bu 

çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen her türlü bilgilerini korumakta ve 

gizliliğine önem vermektedir. Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil edilmiş 

haklarının korunmasına ve test ve analiz sonuçlarının güvenli bir şekilde 

saklanmasına önem vermektedir. 
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 Hiçbir çalışan, müşterilere ait test ve analiz örneklerini laboratuvar dışına 

çıkarmamakta ve müşterilerinin test ve analiz sonuçlarını gösteren raporları, 

üçüncü kişilere veya bir başka müşteriye göstermemektedir. 

 Müşterilere ait raporların, yasal yükümlülükler ile bildirim yapılması gereken 

kurum-kuruluşlar haricinde müşteri dışında bir başka kişi veya kuruluşa 

ulaşması engellenmektedir. 

 Bütün bu sayılan gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı davranışta bulunan bir 

çalışan, ünvanı ve yetkisi ne olursa olsun disiplin suçu işlemiş olur ve gerekli 

yaptırımlar Personel Yönetim Prosedürü veya İş Kanunu çerçevesinde 

uygulanır. 
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