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INTERCON Yönetimi ve muayene personeli, muayene sonuçlarını etkileyecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan 

arındırılmıştır. Muayene prosedürleri; INTERCON Yönetimi harici kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene 

sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde oluşturulmuş ve gerektiği şekilde uygulanmaktadır. 

INTERCON Yönetimi, hizmetlerini uygun olarak yürüttüğü şartların gerektirdiği ölçüde bağımsız bir şekilde yürütmektedir. 

”A” tipi muayene kuruluşu olarak INTERCON Yönetimi, TS EN ISO IEC 17020 standardında Ek A’da yer alan asgari 

kriterleri karşılamaktadır. 

INTERCON Yönetimi, muayene personelinin her türlü siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına almıştır. 

Personelin yetkin oldukları konularda almış oldukları kararları INTERCON Yönetimi etki altına almaz. 

INTERCON Yönetimi, muayene personelinin ücret ve performanslarını,  gerçekleştirmiş oldukları muayenelerin miktarından 

ve sonuçlarından bağımsız olarak değerlendirir.  

INTERCON Yönetimi, muayene personelini, üzerinden en az iki tam yıl geçmeden daha önce çalışmış olduğu kurum veya 

kuruluşa muayene hizmeti için göndermez.  

INTERCON Yönetimi, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişebilecek 

hiçbir faaliyette bulunmaz. Bu doğrultuda INTERCON Yönetimi muayene ettikleri ürünün veya hizmetin tasarımcısı, 

üreticisi, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı ya da bu tarafların yetkili temsilcisi olmaz.  

INTERCON şirket ortaklarının diğer şirketi olan GKC Mühendislik Ltd.Şti.’ nin ticaret sicil gazetesinde belirtilen 2. ve 9. 

Maddelerinde belirtilen işlemler, şirket ve mali ihtiyaçlarını karşılama amacıyla eklenmiş olup ilgili maddeler faaliyet konuları 

dışındadır. 

INTERCON Yönetimi hiçbir şekilde akreditasyon kapsamına konu olan muayene hizmetlerini sağladığı firmalara, bu 

muayene yöntemleri hakkında özel eğitim ve muayene faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermez. 

INTERCON Yönetimi, hizmetleri ile ilgili tüm tarafların ulaşabileceği şekildedir. INTERCON Yönetimi prosedürlerini, tüm 

müşterilerine hiç bir ayrım gözetmeksizin, tarafsızca uygular. 

INTERCON Yönetimi, muayene faaliyetleri ve muayene sonuçları hakkındaki bilgilere (oluşan kişisel fikirleri de dahil olmak 

üzere), müşterisi dışında kalan 3.tarafların ulaşmasına izin vermez. Muayene hizmeti verilen kurum veya kuruluşun telif ve 

patent haklarına riayet edilir. Ancak bir kanun/yasa gerekliliği veya bir kamu kurumu talebi olması durumunda, ilgili taraflarla 

bu bilgiler paylaşılabilir. 
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