YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ


TİAD MTM çatısı altında sunulacak olan tüm hizmetler için; gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık,
dürüstlük ve eşitlik ilkelerine bağlı kalınarak bütün adayların bilgi ve belgelerinin gizli tutulması
için gereken her türlü önlemi alacağımı;



Belgelendirme programı süreçlerinin adil ve eşit olarak uygulanması, sürekli iyileştirilip
geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacağımı;



Belgelendirme programı süreçlerinde, başvuruların kabul edilmesinden belge verilmesine;
gözetim faaliyetlerinden yeniden belgelendirme veya belge iptaline kadar tüm aşama ve
faaliyetlerin, belgelendirme programının gerektirdiği nitelikleri taşıyan personel ile birlikte
gizlilik, tarafsızlık, karşılıklı güven ve eşit hizmet ilkeleri temelinde yerine getirilmesi için azami
gayret göstereceğimi;



TİAD MTM’nin karar alma ve operasyonel süreçlerinde görev alan yönetici, personel ve
komitelere; belgelendirme faaliyetleri, sınav uygulaması ve sonuçları (veri analizi-belgelendirme)
konularında manevi, ticari ve mali olarak TİAD Üye firmaları başta olmak üzere sektör firmaları
ve diğer paydaşlardan gelebilecek her türlü baskı ve zorlamayı ortadan kaldırmak için azami
gayret göstereceğimi ve bu uğurda gereken her türlü tedbiri alacağımı;



TİAD MTM tarafından sunulan hizmet şartları ve kalitesinin, münferit olarak başvuruda bulunan
adaylar ile kurumsal olarak birden fazla aday için yapılan başvurular bakımından farklılık
göstermeyeceğini, belge sayısından bağımsız olarak her iki durumda da aynı süreçlerin ayrım
gözetilmeksizin ve eşit şartlarda yürütüleceğini;



TİAD Yönetim Kurulu ve TİAD MTM İktisadi İşletme Müdürler Kurulu Üyesi olma
statülerimden istifade ederek ve bu unvanlarımı kullanarak belgelendirme işlemleri ve kararları
ile ilgili süreçler üzerinde herhangi bir baskı oluşturmayacağımı, tüm bu süreçlerde dürüstlük ve
hüküm bağımsızlığı ilkelerini tehlikeye sokabilecek bağlantıların oluşmaması için tarafsız olarak
davranacağımı;



Özellikle de kendi ticari işletmelerimden, iş ve kişisel bağlantılarım bulunan işletme ve
şahıslardan; eşitlik, tarafsızlık ve hüküm bağımsızlığı ilkelerini zedeleyecek talepler gelmesi
halinde ilgili tarafların bu tür girişimlerini uygun şekilde geri çevirerek süreç ile ilgili bilgi
vereceğimi ve taleplerin belgelendirme programı süreçlerinin akışına uygun olarak
gerçekleşmesini sağlayacağımı;

TİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TİAD MTM İktisadi İşletmesi Müdürler Kurulu’ Üyesi olarak
taahhüt ederim.

Kapsam:
12UY0101-5 NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi
12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi
13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi
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