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1- SASTEK A.Ş.  belgelendirme faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan 

bağımsız olarak yerine getireceğimi, 

2- SASTEK A.Ş. üst yönetimi olarak,  çalışan personelin ve belgelendirme prosesinin 

sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını, 

3- Bütün çalışanların, belge almak isteyen kuruluşların ve SASTEK A.Ş. ile ticari 

ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan 

kaçınacağını, aksi halde sorumlu olacağımı 

4- Belgelendirme ve tetkik faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve 

değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü 

davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağımı, tarafsız ve 

bağımsız davranılacağımı, 

5- Belgelendirme uygulamasında yer alan Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi ve 

Şikâyet ve İtirazları Değerlendirme Komitelerinin, kararları etkileyebilecek her türlü ticari, 

mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğimi, 

6- SASTEK A.Ş. belgelendirme hizmetleri yapılması amacıyla herhangi bir kuruluşun 

belgelendirilmeyeceğini, 

7- SASTEK A.Ş. çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen 

kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini, 

8- SASTEK A.Ş. çalışanlarının, belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters 

düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını, 

9- SASTEK A.Ş. belgelendirme işlemleri sırasında, belgelendirilecek kuruluşların 

yönetim sistemleri ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunmayacağını, 

10- SASTEK A.Ş. ilgili bütün tarafların verilen sistem belgelendirme hizmetlerine 

ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini 

ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde 

uygulanacağını, 

11- SASTEK A.Ş.’de komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi 

kuruluşunun her seviyesinde faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak 

için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını, ve bunu 

sağlayacağımı, 

12- SASTEK A.Ş. özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili 

kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, 

13- Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması 

durumunda, belgelendirilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, 

yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini, 

14- Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğini 

sağlanacağımı, 

15- Belgelendirme hizmetlerinin sunumunda herhangi bir coğrafi kısıtlama 

uygulanmayacağını, 
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16- SASTEK A.Ş. belgelendirme sisteminin çalıştırılması için gerekli olan mali 

kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde 

korunacağımı ve devamlılığını sağlanacağımı, 

17- SASTEK A.Ş.’nin sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil 

olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğimi, 

18- SASTEK A.Ş.’de hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne 

veya bu kuruluşun herhangi bir dernek ( teşekkül ) veya gruba üye olmasına ve 

belgelendirilmiş olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını, 

19- SASTEK A.Ş.’nin sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum 

kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapmayacağımı, 

20- SASTEK A.Ş., çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteriye yönetim 

sistemi danışmanlığında bulunan hiç bir personeli, denetimde veya diğer belgelendirme 

faaliyetlerinde, danışmanlığın bitimini takiben iki yıl süresince görevlendirmeyeceğimi, 

21- SASTEK A.Ş., belgelendirme faaliyetlerini etkileyebilecek içerden veya dışarıdan 

bütün personel veya komitelerin, tarafsız bir şekilde hareket etmesi için, yapılan 

sözleşmelerle güvence altına alacağımı; Ayrıca, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve 

diğer baskılara hiçbir şekilde izin vermeyeceğimi, 

Beyan ve Taahhüd ederim. 
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