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Tarafsızlık Taahhüdü
Denetik Uluslararası Belgelendirme, yaptığı tetkik, gözetim ve belgelendirme faaliyetlerinde, tamamen bağımsız, taraf
tutmayan ve karar verme/değerlendirme sürecini etkileyebilecek finansal, ticari, siyasi, psikolojik ve diğer etkenlerden
etkilenmeden yerine getirir. Denetik olarak, hazırladığımız çıkar çatışmasında, söz konusu faaliyetlerde görev alan her
kademeden çalışanlarla, atanmış komitelerin tarafsızlığını etkileyebilecek olası tüm etkenler değerlendirilerek çıkar
çatışması analizi yapılmış, gerek görülen tedbirler alınmıştır.
Çıkar çatışması analizi, Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir.
Denetik Uluslararası Belgelendirme tarafından yapılan belgelendirme hizmetleri, talep eden tüm kuruluşlara açıktır. Talep
eden ve belgelendirilmiş kuruluşlara, yansı, tarafsız ve eşit hizmet sunumu yapılır. Bu hizmet için mali veya diğer koşullar
ileri sürülmez. Uyulması zorunlu olan tüm kural ve dokümanlar, tüm kuruluşlar için geçerlidir. Hizmetin kalitesini veya
şeklini farklılaştıracak gizli ayrımcılık yapılmaz. Temsil edilen belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerini, çıkar çatışmasına
sebep olacak, tarafsızlığı bozacak, uyulması gerekli olan akreditasyon kurallarına aykırı olan hiçbir faaliyeti müşterilerine
önermez ve pazarlamaz.
İç tetkik hizmeti verdiği bir kuruluşun yönetim sistemini, bu hizmet sonrasındaki 2 yıl içinde belgelendirme yapmaz.
Denetik Uluslararası Belgelendirme ve çalışanları yönetim sistemi danışmanlığı hizmetleri vermez veya verilmesini
sağlamaz. Belgelendirme faaliyetlerini, yönetim sistemleri danışmanlığı firmalarının faaliyetleri ile bağlantılı olarak
sunmaz ve pazarlamaz. Tüm personel ve yönetim birimlerinde görev yapanlar, son iki yıl içinde sistem danışmanlığı
yaptığı bir kuruluşun belgelendirme sürecinde yer alamaz.
Denetik Uluslararası Belgelendirme çalışanları, komiteleri, tetkikçileri ve teknik uzmanları tarafsızlık ve gizlilik
prensiplerini tam ve eksiksiz uygular. Bu, imzaladıkları sözleşme ile teminat altına alınmıştır.
Belgelendirme kararı, denetimde görev yapan kişiler dışındaki kişilerce verilir.
Denetik Uluslararası Belgelendirme, belgelendirdiği kuruluşa ait, kamuya açık bilgiler haricindeki tüm bilgi ve belgeleri
gizlilik prensipleri doğrultusunda muhafaza eder. Bu bilgiler, akreditasyon kurumu ile, talep edilmesi durumunda
paylaşılabilir. Yasal gerekçelerle, bilgi paylaşımı yapılması zorunluluğunda, yasal durum şartlarına göre hareket edilir ve
kuruluş bu konu ile ilgili bilgilendirilir.
Denetik Uluslararası Belgelendirme üst yönetimi, belgelendirme kararını etkileyecek, olumlu veya olumsuz yönlendirme ve
etkilendirmeler yapmaz.
Denetik Uluslararası Belgelendirme, tarafsızlığın koşullarının yerine gelmediği durumlarda belgelendirme yapmaz.
Yönetim sistemimiz, finansal yönetimimiz, politikamız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin
uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
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