YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
(MANAGEMENT COMMITMENT)

Bu beyan, INSPECT’in yükleme öncesi gözetim ve CoC muayenesi faaliyetlerinde tarafsızlığı tehdit
edecek olası durumların açıklanması için hazırlanmıştır.
This commitment has been prepared for the disclosure of possible situations that will threaten the
impartiality of INSPECT in pre-shipment inspection and CoC inspection activities.
Genel Müdür Ozan ATEŞ, INSPECT’in kurucusu olarak görev yapmaktadır.
General manager Ozan ATEŞ is founder of INSPECT
Şirket üst yönetimi Genel Müdür Sn. Ozan ATEŞ’tir ve imza yetkisi Ozan ATEŞ’e aittir.
The top management is Ozan ATEŞ and he has signature authorization
Şirket kurucusu Ozan ATEŞ başka bir iş konusu ile iştigalde bulunmamaktadır.
Founder Mr. Ozan ATEŞ has no any other business
Şirket üst yönetimi hiçbir şekilde muayene faaliyetlerine katılmamaktadır. Muayene faaliyetleri ve
muayene sonuç kararlarına hiçbir şekilde etkisi yoktur.
The top management don’t perform the inspection activities. There is no impact for the results of
inspection activities and inspeciton activities result’s decisions
Faaliyetler ve hizmetler yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve
ihtiyaçlarına paralel olarak ehil personel tarafından yerine getirilmektedir. Teknik müdür, Planlama
sorumlu ve pazarlama sorumlusu sabit maaşla çalışmaktadır. Yapılan muayene sayısı ya da kararların
aylık ödemeler ile bir bağlantısı yoktur.
Activities and services are carried out by competent staff in line with legal requirements, national and
international rules and expectations of customers. The technical manager, the planning responsible
and the marketing Responsible work with a fixed salary. The number of inspection has been
performed or decisions are not linked to monthly payments.
INSPECT üst yönetimi, muayenelere dair tüm faaliyetlerinde tarafsız olacaktır.
The top management of INSPECT will be impartial in all its activities related to the examinations.
INSPECT üst yönetimi, bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri
sağlamaktadır.
INSPECT's top management provides the necessary training to understand the importance of
impartiality of every employee in the organization.
INSPECT müşteri bilgilerini gizli tutmaktadır. Müşteri bilgileri sadece ilgili taraflara açıktır.
INSPECT hides the client informations. The client information can only be opened interested parties
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