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gele FfUnf'te Genel Mridiir oldufum siirece

o M0sterilere ve ttim personele kargr tarafsrzlrfrmr ve bafrmsrzhfrmr koruyacafirmr,

o Belgelendirme ve inceleme hizmetleri konusunda tarafsrzlrpr ve ba[rmsrzlrfit etkilemeyecefimi,

o Her nereden gelirse gelsin higbir baskrnrn personelimin kararlarrnr ve mU5teriye verilen hizmeti

etkilemesine izin vermeyecefimi,

. Uygunluk degerlendirme hizmetlerinin gizlilifiini ve tarafstzltfrnr tehlikeye dUgiirmeyecefimi

. itiraz sahibinin itirazrnr incelemek igin atanan BELGETURK personelinin kararlartnt

etkilemeyecefimi, bdyle bir durumun olmasr halinde bu personelin Tiirkak ve MYK'ya bu durumu iletmesi

igin yetkilioldu[unu,
o Belgelendirme sUrecinde, elde etti[im bilgileri yetkisiz taraflara agrklamayacaptmt,

o Mtisterilerden ve personelden higbir gekilde haksrz talepte bulunmayacaftmt ve bagka taraflarrn

da bulunmasrna izin vermeyece[imi,

o Personelin, Komite ve Kurul Uyelerinin ticari, mali, idari ve difer her ttirli.i baskrdan uzak olacak

gekilde karar vermesini ve ig yapmasrnr saflayacafrmr,

o BELGETURK biinyesinde tarafsrzh[rn cineminin anlagrlmaslnt saflayacafirmr, gtkar gatt5malartnt

ycinetecefimi, muayene ve belgelendirme faaliyetlerinde objektifli[i saflayacaftmt,

o TUm bagvuru sahipleri; daha once belge /hizmet verilmi5 kigi ve kuruluglar ile verilmeyenler;

arasrnda adil olmayr saflayacafirmr,

. BELGETURK drgrndaki ki5iler veya organizasyonlar tarafrndan inceleme ve belgelendirme

faaliyetleri sonuglarrna miidahale edilemeyecek gekilde Belgelendirme prosedUrlerinin yiirtittilmesini

saplayacaprmr,

o Ttim personelin ilgili uygunluk deferlendirme standardr, ulusal yeterlilikler veya referans

doki.imanrnrn btiti.in kurallarrna ve BELGETURK tarafrndan belirlenmig kurallara uymasrnrn garantisi

oldupumu,
. Uygunluk Deferlendirme iglemine tabi olanla gahsrmrn veya galrganlartn son iki yrl iginde ve/veya

halen stirmekte olan bir ticari veya herhangi bir grkar iligkisi veya akrabaltk veya benzeri bir iligki

bulundufiunda ilgili kisi/ kurulugun uygunluk deferlendirme iglemini veya belgelendirmesinin Kurulugum

tarafrndan yaprlmayacafitnt ve ilgili gahgana bu si.iregte gcirev verilmeyece[ini,

o ISO L7O2O Muayene faaliyetlerinde, gegmigte ve/veya halen s0rmekte olan, kendi adrma veya

igverenlerim tarafrndaki: Uriinlerin tedarikgisi veya tasanmcrsr; Hizmetlerin sallayrcrsr veya geli5tiricisi;

Proseslerin igletimcisi veya geligtiricisi olmadr[rmr/olmayacaErmr; boyle bir durumda ilgili 0rLini.in

belge lendi rmesi sti reci n i n BELG ETURK ta rafr n da n yii riitii I meyecefii n i,

beyan ve taahhiit ederim.
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