Mesleki Etik Kurallar
Genel
Sertifika sahipleri bu mesleki etik temel kurallara ve geçerli sertifikalandırma programının ilgili şartlarına uymak
zorundadır. Her zaman çalıştıkları standartların ve kuralların taleplerini bilmeli ve bilgileri ve vicdanları ile
uymalıdırlar. Sertifika sahipleri mesleki sorumluluklarını ulusal kanunlara göre sağlık ve toplum için geçerli çevre
ve güvenlik koşullarını dikkate alarak uygulamalıdır. Belgelendirildikleri yöntem ve seviye için görevlerini uygun
şekilde yerine getirebilmek amacıyla uzmanlık bilgilerini güncel tutarak yetkinliklerini sürdürmek için çaba
göstermelidirler.

Belgelendirme kuruluşuna karşı sorumluluklar
Sertifika sahipleri, sertifika üzerindeki bilgileri kontrol etmelidir. Bu bilgiler yanlış ise, yeni düzeltilmiş bir
sertifikanın yayınlanması için belgelendirme kuruluşunun en hızlı şekilde bilgilendirilmesi sertifika sahibinin
sorumluluğundadır. Sertifika sahipleri, ivedilikle bu mesleki etik temel kuralların fark edilen her ihlalini ve bu
kuralların ihlali için sertifika sahibinin her türlü baskı görmesi veya zorlanması teşebbüsünü belgelendirme
kuruluşuna bildirmek zorundadır. Sertifika sahipleri, belgelendirme sisteminin kötüleneceği veya belgelendirme
kuruluşunun adına leke sürecek her türlü etik olmayan davranıştan uzak duracaktır.

Topluma karşı sorumluluklar
Sertifika sahipleri, sadece şahsen uzmanlık bilgilerine sahiplerse ve/veya doğrudan gözetim yetkisine sahiplerse
dokümanları imzalayabilirler. Sadece tecrübeleri , vasıflandırma ve sertifikalandırmalarıyla yetkin oldukları
görevleri yerine getirebilirler. Muayene çalışmalarının uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekirse uzmanlara
danışmalı veya bu uzmanların çağrılmasını önermelidirler.

İşverenlere, müşterilere ve iş ortaklarına sorumluluklar
Sertifika sahiplerinin , görevleri, yetki ve sorumlulukları net olarak belirtilmiş bir iş tanımı ile işveren ile ilişkileri
belirlenmiş olmalıdır. Sertifikaları askıya alınır veya geri çekilirse, işvereni bilgilendirmelidirler. Sertifika sahipleri,
sorumluluk sahibi olmalı ve mesai arkadaşları, müşteriler ve iş ortakları ile olan ilişkilerinde adil ve eşit
davranmalıdırlar.

İlgilerin çatışması
Sertifika sahipleri, işveren veya müşterileri ile ilgi çakışmalarından kaçınmalıdır ve çalışmaları esnasında yine de
bu tarz çatışmaların oluşması durumunda ilgili kişileri derhal bu durum hakkında bilgilendirmelidirler.

Bilgilerin korunması ve iletilmesi
Sertifika sahipleri, işverenlerinden, müşterilerinden , mesai arkadaşlarından ve diğer kişilerden gizli olarak onlara
aktarılan her bilgiyi , en yüksek seviyede- toplumun genel iyiliği ve bu temel kuralların şartlarına uyarak- korumak
zorundadırlar. Kendi çıkarları veya avantajları için hiçbir bilgiyi üçüncü kişilere iletemezler.

İhlaller
Bu mesleki etik temel kuralların ihlali durumunda, SECTOR Cert tüm yayınlanmış sertifikaların geri çekilmesi için
yetkilidir. Geri çekilmiş sertifikalar derhal SECTOR Cert’e iade edilmelidir.

Beyan
Mesleki etik kuralları okudum ve içeriğini anladım. İmzam ile mesleki etik kurallara uyacağımı taahhüt ederim.
Yukarıda belirtilen sorumluluklarıma uymadığım takdirde sertifikamın geri çekilebileceğinin bilincindeyim.
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