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Ben (aşağıda imzası bulunan) Belgelendirme Kuruluşu adına gerçekleştireceğim hizmetlerde 
Belgelendirme Kuruluşu ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her tür etkileşimden uzak durarak, 
tarafsız ve bağımsız davranacağımı, 

 
          Personellerinin yürüttükleri faaliyetlere ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla 
çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyet içerisinde yer almayacağımı,  
 
          Hizmet verilen özel ve tüzel kişiliklerle aramda belgelendirme sonuçlarını etkileyebilecek 
hiçbir hususta yer almayacağımı,  

Hiçbir kişi / kurum / kuruluşa herhangi bir konuda (özellikle ücret politikası ve kararlarda) 
ayrımcılık yapılmayacağını, eşit muamelede bulunulacağımı,  

Başvuran adayların çalışmakta oldukları kuruluşun büyüklüğüne, çalışan sayısına veya 
başvuru sahiplerinin herhangi bir gruba üyeliklerinin gözetmeksizin, ayrım yapılmadan tamamına eşit 
şartlarda hizmet ulaştıracağımı,  

Hizmet verdiği konuların her aşamasında, teknolojik gelişmelere ve uluslararası kabul gören 
yeni yaklaşımlara bağlı kalarak, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, şeffaflık ilkeleri doğrultusunda 
davranılacağımı,  

Tarafsızlığı tehdit eden riskleri belirleyerek, periyodik olarak gözden geçirileceğimi, risk 
analizlerini yaparak gerekli önlemleri alınacağımı, her türlü tarafsızlığın, tehdit edici durumun 
periyodik olarak toplanan ve üst yönetimden bağımsız Tarafsızlık Komitesi tarafından 
değerlendirileceğini,  

Şirketimizle ticari ilişkisi olan tüm kuruluşların saygınlığını zedeleyecek her türlü davranıştan 
kaçınılacağımı,  

Hizmet verilen konularda görev alan personelin, uzmanların ve komitelerin/kurulların kararını 
etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız, tarafsız ve objektif olarak faaliyet 
gösterilmesinin “Personellerin Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi” imzalanarak 
sağlanacağımı,  

Hizmet verilen konularda kararların alınmasında hiçbir şekilde baskı veya etki 
oluşturulmayacağımı, verilen hizmet sonucunda alınan ücretler ile personel ve kurul/komite 
üyelerinin ücretlerinin birbirinden bağımsız olacağını,  

Hizmet verilen konularda, tüm kuruluşlara ait kamuya açık bilgiler haricindeki her türlü bilgi, 
belge ve dokümanların gizli kalacağını, her türlü bilgi, belge ve dokümanın güvenliğinin 
sağlanacağımı, bu bilgilerin akreditasyon kurumu ile talep edilmesi halinde paylaşılabileceğimi, yasal 
gerekçelerle bilgi paylaşılması zorunluluğunda, yasal durum şartlarına göre hareket edileceğimi ve 
bu konu ile ilgili hizmet verilen kuruluşun bilgilendirileceğimi, tüm faaliyetlerime ve iş yapma 
biçimime yansıtarak tarafsız, bağımsız ve gizlilik esasına göre davranacağımı kabul ve taahhüt 
ederim. 
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