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Sözleşmenin Konusu: SZUTEST’in uygulamakta olduğu yönetim sistemi gereği oluşturulan 
komitelerin; başkan, üye ve yedek üyelerinin gizlilik ve tarafsızlık prensipleri, çalışma esasları ve 
Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.  ile karşılıklı ilişkileri, hak ve sorumluluklarıdır. 
 
Taraflar: İtiraz Komitesi, Tarafsızlığı Koruma Komitesi, Program Komitesi ve Belgelendirme 
Komitesi Başkan, Üye ve Yedek Üyeleri (bundan sonra komite üyeleri olarak anılacaktır.) 
Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. (bundan sonra SZUTEST olarak anılacaktır.)  
 
KOMİTE ÜYELERİNİN SORUMLULUK VE YETKİLERİ 

1. Komite üyeleri, SZUTEST adına yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmaları ilgili akreditasyon 
standardı ve yönetmelik gereklilikleri ve SZUTEST prosedürlerine uygun olarak 
gerçekleştirileceklerdir. 

2. Komite üyeleri, SZUTEST’le, SZUTEST’in müşterileriyle ve SZUTEST’in ilişkide bulunduğu 
kişi ve kurumlarla ilgili edindikleri her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutacak, üçüncü kişi ve 
kurumlarla yazılı veya sözlü olarak paylaşmayacaklardır. 

3. Komite üyeleri, komitedeki görev ve yetkilerinin tamamını veya bir bölümünü üçüncü şahıs 
veya gruplara devredemezler. 

4. SZUTEST tarafından oluşturulan komitelerde görev alan tüm üyeler, karar verecekleri 
konularda bağımsız hareket edecek, başka kişi ve/veya kurumların etkisi ve yönlendirmesi 
ile karar vermeyeceklerdir. 

5. Komite üyeleri, verecekleri kararlarla ilgili tarafsızlıkları ve bağımsızlıklarını etkileyebilecek 
her türlü durumu SZUTEST Yönetim Temsilcisine bildirecek, konu ile ilgili komitedeki 
görevinden çekileceklerdir. 

6. Komite üyeleri, yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili, firmaları olumsuz etkileyebilecek objektif 
olmayan yanlı ve hoşgörüsüz davranışlardan kaçınarak, tarafsız ve bağımsız tavrını sürekli 
muhafaza edeceklerdir. 

7. Komite üyeleri, her hangi bir konuda detaylı bilgi almak için her türlü bilgi ve belgeyi 
SZUTEST’ ten isteyebilir, konuyla ilgili kişilerle görüşme yapabilir, fikirlerine başvurabilirler. 

8. Komite üyeleri, planlanan aralıklarla ve/veya olağan üstü durumlarda toplantılara iştirak 
etmelidirler. 

9. Komite üyeleri planlı veya olağanüstü bir toplantıya katılamayacağını toplantı tarihinden en 
az 7 gün önce SZUTEST’e bildirmelidirler.  

10. Komite üyeleri, üyelikleri devam ettiği süre boyunca iş ve görev değişiklikleri, 
kalifikasyonları, eğitimleriyle ilgili gerçekleşen değişiklikleri SZUTEST’ e bildirmelidirler.   

11. Komite üyelerinden herhangi birisinin olağanüstü bir toplantı talebinde bulunması 
durumunda, ilgili üye durumu Yönetim Temsilcisine bildirir ve komite toplantıları SZUTEST’ 
in organizasyonu ile gerçekleştirilir. 

12. Komite görev süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlar ve taraflardan birinin 
yazılı talebi ile olmadığı sürece devam eder. 

13. Komitenin aldığı kararların, SZUTEST çalışanları tarafından uygulanmadığına yönelik bir 
bilginin ya da şüphenin oluşması durumunda komite başkanı ya da herhangi bir üye Genel 
Müdür ile görüşerek durumun düzeltilmesi için bilgi verir.  

14. Genel Müdür ile görüşmeden de sonuç alınamaz ise komite doğrudan akreditasyon kurumu 
ve ilgili yasal otorite (ilgili bakanlıklar) ile görüşür ve durumu bildirir. 
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SZUTEST’in SORUMLULUK VE YETKİLERİ 
1. SZUTEST üst yönetimi ve çalışanları, tüm birimleriyle Komite kararlarına uymakla ve 

komite toplantısı sonrasında alınan kararların uygulanmasını sağlamakla sorumludur. 
2. SZUTEST üst yönetimi ve çalışanları, komite üyelerinin görevlerini yerine getirirken almış 

oldukları ya da alacakları kararlar hakkında hiçbir şart ve koşulda baskı oluşturamazlar. 
3. SZUTEST, Komite’lerin gerekli yer ve zamanda toplanmasını ve uygun çalışma koşullarını 

sağlamakla yükümlüdür. 
4. SZUTEST, komitelerin etkin çalışabilmesi ve objektif değerlendirmelerin yapılabilmesine 

olanak sağlamak amacıyla, üyelerin istediği her türlü bilgi ve belgeyi komite üyelerine 
açmakla, diledikleri kişilerle görüşmelerini sağlamakla yükümlüdür. 

5. SZUTEST, Komite üyelerinin herhangi bir konuda tarafsızlıklarının etkilenebileceği bir 
durumun ortaya çıkması halinde ilgili üyenin o konuyla ilgili görüşmelerde ve kararda yer 
almamasını sağlamakla yükümlüdür. 

6. Tarafsızlık ve Program Komiteleri yılda en az bir kez SZUTEST Genel Müdür’ünün çağrısı 
ile toplanır. Olağan üstü durumlarda Genel müdür ilave toplantı talebinde bulunabilir. 
Toplantılara herhangi bir asil üyenin katılamaması durumunda yedek üye davet edilir. 

7. Gerektiğinde talep edilen SZUTEST personeli veya konu hakkında bilgisine müracaat 
edilecek kişiler de toplantıya katılabilir, ancak oylamada karar bildirme hakları yoktur. 

8. Arka arkaya üç toplantıya katılmayan komite üyelerinin üyelikleri herhangi bir ihtira gerek 
kalmaksızın düşer. 

DİĞER  

1. Sözleşme ilgili kişisi aşağıdaki Komite için değerlendirilecektir.  
  ꙱  İtiraz Komitesi  

꙱ Tarafsızlığı Koruma Komitesi  

꙱  Program Komitesi  

꙱  Belgelendirme Komitesi  

2. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda T.C. İstanbul Anadolu mahkemeleri yetkilidir. 

3. 24 maddeden oluşan bu metin karşılıklı olarak imzalanması halinde sözleşme hükmü 
kazanacaktır. 

 
Yukarıdaki hükümlere uymayı kabul ve taahhüt ederim.                 Yukarıdaki hükümlere uymayı kabul ve taahhüt ederim. 

 :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KOMİTE ÜYESİ 

Tarih              :  

Adı – Soyadı  : 

İmza               : 
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Tarih              :  

Adı – Soyadı  : 

İmza               : 


