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gİzıİı*x ce T*RA§§İzilİ{ BEYAPJ!
De Controİ Denetim ve Belgelendirnıe Limited Şirketi üst yönetimialarak:

i.

2.
3.
lı"
5.
6.

Sadece beige|endiı-ıı-ıe hizn-ıetivernıek üzeı,e kuı-tı!diığun,ıiıziı,
Belgelendirme faaliyetlerinde ana kuralımızın tarafsızlık ve gizlilik olduğunu,
Be|geİendirmeYİ etkileyebİlecek başka faaiiyetieri yür{}trneyeceğiıııizi

fufe faaüiyet$eriı"ııizin
finansmanını beİgeİendirme çalışrnaiarımızdan elde ediien gelir ve öz kaynaklarımızia
karşılayacağımızı,

Çıkar çatışrııasın* sebep ciabilere§ç ilişki§erden kaçınacağırnızı,
Belgelendİrme faaİİyetİerimİzin tarafsızlığını etkileyebilecek riskleri sürekİi değerİendireceğimizi,
Kı.ıru|ı-ıŞurnuz bünYesİnde görev aİan personel, KurııiuşuıT}t;zcğ oiı.ışturııİaıı Korniteierin üyeİeni ve
+--^-^^!^-.*
i.iiŞt:iüıliarEr*ıaın tİŞerİ "Şe rııaİİ baskıİardan uzaÇ taı"afsızİık şe gİzİilik iİk*İeı"iııe bağ!ı kaİ;cakİaı"ç*ş
dair taahhütlerinin alınacağını; bu taahhütlerine bağtılıklarının kontrol edileceğini,
7" İ-İizınetİerirııizİ sunarken §y$ıTııı oirrıayacağırnız*, iıerkese eşit ı-nesafede ciacağtrıı*eı;
hİzmetİerİmİzden faYdaİanrnarıın esasiarını beiirieyen kurallar rnanzumesi oian ve yönlendirici
kuruluŞlar tarafından yayınlanan Kanun, Yönetmelilç Standartlar ve kendi prosedürterirniz
şartları
dışına çıkrnayacağırntzı,
8. MüteŞebbİs { müŞteri } ile ilişkiierimizi ve biigi alış verişini sadece karşılıkiı sözleşmeye konu
belgelendirme kapsarnı İle sınırlı tutacağırnızı, bu arnaçİa ediniİen biigileni giziiteİakki edeceğirnizi,
'gasal zarı.ınİuİukİar ve sözİeşrrte"şe day*üı iziııier d;şı*da kimsel"e açrkiar:ıaşacağı-n;zı,
9- Belgelendİrmenin taraflarını teşkil eden kişi ve kuruluşların temsilciterinden Komiye oluşturup
tarafŞızlık ve giziiİİğİn k*rurçrnşsı açısırıdan beigeieııdirrrıe faaliı*ıetlerirrıizi denştİeteceğirnizi,
10. De Control'un, ürün beİgelendirrne ve herkese açık eğitim
çaiışmatarı dışında bir faaliyeti
sunmayacağını.
a} &eİgelendirİİen ürünürı; tasarıın, üretirn, nnorıtaj, dağıtırrt [feya bakırıt faa}işetierirti
gerçekleşti rmeyeceğin i,

b}

Beİgelendİrİien prosesirı; ta§arırn, ııygıı|arna, iş|etirın Lreya sürdürrşe faaiiyetierini
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c}

Belgelendiriİen hizmetin; tasarım, uygulama, sağlama veya sürdürme faaliyetlerini

gerçekieştirrı,ıeyeceğirı i,
d} MüŞteriİerine danışmaniık hizmeti tekiif etrneyeceğini ve sağlamayacağını,
e} Belgelendirme programının müşterilerinin yönetim sisteminin değerlendirilmesini gerektirdiği
durumiarda, ı,ı,ıüşteı,iıerine xıöııetinrt şistenıi darıışrınaniığı veışa iç tetkik Lıizrnşti t*kıif etrşıey*ceğişıi
ve sağlamayacağını,
Beyan ederim/ ederiz.
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kaıirş yöNnriıaı sonuı,rıusu

Grı,ıeı Münüt

