CERTBY KURUMSAL HİZMET PRENSİPLERİ ve ÜST YÖNETİMİN TARAFSIZLIK BEYANI
Kurumumuzun tüm faaliyetleri; bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, ayrımcılık yapmama, gizlilik ve güvenilirlik
ilkelerine sadık kalınarak yürütülür.
CertBy’ın çalışmalarında; teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem
oluşturulmuştur.
Personellerimiz tarafından yapılan ürün değerlendirme sonuçlarına ve yeterlilik ürün değerlendirmelerine; CertBy
Müdürü ve ilgili değerlendirme personelinin amirleri dahil hiçbir kişi veya kuruluş etki edemez.
CertBy Personeli; Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak
herhangi bir faaliyette bulunamaz.
Belgelendirilecek kuruluşa, müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş
hâlihazırdaki belgelendirme sayısına bağlı olmaksızın, tüm belgelendirme prosesleri eksiksiz ve mali veya diğer
açılardan aşırı durumlar olmadan uygulanır.
Hizmetler icra edilirken edinilen müşteriye ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların üçüncü taraflarla, taraflar arasında
yapılan sözleşmeler dışında paylaşılmasına ve uygunsuz kullanımına izin verilmez.
Verilen hizmetler sadece belgelendirme kapsamı ile sınırlıdır. CertBy; şartlarını, değerlendirmesini, gözden
geçirmesini, kararını ve gözetimini belgelendirmenin kapsamı ile bizzat ilişkili konularla sınırlar.
Verilen hizmetlerde CertBy’ın kusurundan kaynaklanan ve müşteri aleyhine olan her türlü maddi zarar tazmin
edilir. Müşteri memnuniyeti asıl hedefimizdir.
CertBy, sahip olduğu akreditasyon kapsamında gerçekleştirdiği Ürün Belgelendirmesi hizmeti dışında yaptığı
diğer işlerin, akreditasyon kapsamında yapılan işlerde Belgelendirme Kuruluşunun ve personelinin tarafsızlığını
etkilememesine özen gösterilir.
Belgelendirme kuruluşu, akreditasyon kapsamında değerlendirme yaptığı ürünler için danışmanlık hizmeti
faaliyeti yapmaz. CertBy, belgelendirilen ürünün; tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım faaliyetlerini
gerçekleştirmeyeceğini taahhüt eder.
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değerlendirmelerden alınan sonuçlardan bağımsızdır. Belgelendirme Kuruluşu için TS EN ISO/IEC 17065
standardın şartlarına ve yasal mevzuatlara uygun Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması, sürdürülmesi ve
sürekli iyileştirilmesi için gereken tüm kaynaklar temin edilir.
Kalite Yönetim Sistemleri içerisinde yer alan dokümanlara sorumlulukları çerçevesinde tüm personelin uyması
zorunludur.
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Belgelendirme kuruluşunun, işletimi konusunda tabi olduğu politika ve prosedürler ve bunların yönetimi ayrımcılık
içermez. Prosedürler, başvuru sahiplerinin erişimi, ilgili standartta belirtilenlerin dışında engellenmesi veya
kısıtlanması amacıyla kullanılmaz.
Belgelendirme kuruluşu hizmetleri, faaliyetleri kendi işletim kapsamı içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri için
erişilebilirdir.
CertBy, haberdar olduğu ve diğer kişilerin, kurum veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan, tarafsızlığına
yönelik her türlü riske karşı tedbirini alır. CertBy, tarafsızlığa yönelik riskleri ve eğilimleri (bireysel çıkar, taraflılık,
önemli ölçüde aşinalık, korkutma, rekabet vb) kontrol etmek ve yönetmek için komiteler kurar. Bunun için dış
kaynaklı uzmanların yeter sayıda bulunduğu, hiçbir tarafın tek başına baskın olmayacağı şekilde önemli ilgili
tarafların dengeli temsilinin olduğu ve CertBy üst yönetim kadrosundan olmayan bir personelinin de bulunduğu
Tarafsızlığı Sağlama Komitesini kurmuş ve bu komitenin tarafsız bir şekilde işletilmesine olanak sağlamaktadır.
Bu komite, tarafsızlık fonksiyonlarının tamamını yerine getirebilmesi için gereken tüm bilgilere erişebilir.
Belgelendirme süreci Belgelendirme Komitesi tarafından yürütülür. CertBy, belgelendirmeye ilişkin kararlarından
sorumludur ve yetkiyi belgelendirme komitesi vasıtasıyla elinde tutar. Belgelendirme faaliyetlerini etkileyebilecek
tüm belgelendirme kuruluşu personeli (iç veya dış) veya komiteler, tarafsız davranır.
CertBy, kurulan tüm komitelerin, kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali veya diğer baskılardan uzak
olmasını taahhüt eder ve bu komitelerin üyelerinin atanmaları veya atamanın geri çekilmesi ile ilgili tüm yetkiyi
elinde tutar.
Belgelendirme kuruluşu personelinin çalışmalarında gerekli hassasiyeti, tarafsızlığı, bağımsızlığı, çıkar
çatışmalarından uzak olmayı, yanlılıktan uzak olmayı, önyargılardan uzak olmayı, nötr olmayı, adil olmayı, açık
fikirliliği, iltimas yapmamayı, önyargısız olmayı ve dengenin korunmasına özeni göstereceğine olan inancımız
tamdır.
Kalite sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında bizlere gerekli desteği ve kaynağı sağlamalarından dolayı
takım ruhuyla özverili şekilde çalışan CertBy personeline teşekkür ederiz.
Kalite sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için; tarafımızca her türlü desteğin verileceğini,
tarafsızlık ilkesi kapsamında ürün değerlendirme sonuçlarını etkilemeye yönelik hiçbir müdahalede
bulunmayacağımızı, içeriden ve dışarıdan bu şekilde bir müdahalenin yapılmasına rıza göstermeyeceğimizi
taahhüt ederiz.
Üst Yönetim adına,
Ömer Ayhan
CertBy Müdürü
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