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INSPECT Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Sti. olarak denetim ve 
belgelendirme faaliyetlerimizde, ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu ve herhangi bir 
tarafa daha yakın olmadığımızı, 
 
Tüm çalışanlarımız ile birlikte, denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu denetim ve 
belgelendirme kararlarının ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde 
etkileyebilecek, bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi 
zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisine bulunmayacağımızı, 
 
Yönetim sistemi ve finans yönetimimizin, çalışmalarımız ve diğer tüm faaliyetlerimizin 
tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını, 
Çalışanlarımızın, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak olarak 
faaliyetlerini sürdürdüklerini, 
 
Sözleşmeli denetim ekibi üyelerimizden yapılacak her denetim öncesi müşterilerimiz ile çıkar 
çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkisinin olmadığının taahhüdünü 
aldığımızı, 
 
Tüm denetim ekibi üyelerimiz ve belgelendirme karar alıcılarımızın verdikleri kararlar ile elde 
ettiği maddi kazançların ilişkili olmadığını, 
 
Danışmanlık faaliyetlerinin, tarafsızlığımızı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden 
olmaması için ilgili faaliyetlerimiz kapsamında yapılmadığını, 
 
Bütün bunları kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, 
değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, 
 
Müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmet esnasında iç ve dış kaynaklı personellerden 
kaynaklanacak olan bütün mali sorumluluğu ve etik dışı davranışların yaratacağı diğer bütün 
sorumlulukları üstlendiğimizi 
 
Müşterilerimize ait olan ticari sırların saklanması konusunda iç ve dış kaynaklı 
personellerimizden taahhüt aldığımızı 
 
Gözetim ve belgelendirme alanında çalışmış olduğu firmanın yönetim sistemleri belgelendirme 
taleplerini ve gözetim taleplerini geri çevireceğimizi,  

 
Beyan ve taahhüt ederiz. 
 
 
 
 

GENEL MÜDÜR 
General Manager 

Ozan Ateş 
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We are in equal distance to all relevant parties in our audits and certification activities, and also we are 
not more closer to any party,  
 
We, with all employers, will not be in trading, financing, administrative and any other activity which can 
give damage to our independence, impartiality and objectivity in our works, and also can affect negatively 
conformity of audit and certification activities, independence and impartiality of audit and certification 
decisions and results, 
 
To provide impartiality of management system and finance management, works and other all activities, 
to form and apply these with the aim of maintaining continuously, Employers maintain their activities 
away from any finance or different conflict of interest anxiety, 
 
We take a commitment about not to have any trading or other relationship which can cause conflict of 
interest with customer before audit which will be performed by contracted audit team members,  
There is not a relationship between decisions and financial gain which is earned by all audit team 
members and our certification decision makers,  
 
Consultancy services are not performed within our related activities scope not to cause a conflict of 
interest which can affect our impartiality, 
 
All of these are taken under guarantee with company policy, procedures, committees, comprehensions, 
working styles, values, signed contracts and with this document,  
 
We undertake all financial responsibility which can be caused from internal and outer sources personnel 
during service which is given by us, and also all other responsibilities which are formed by ethical 
behaviors,   
 
We take a commitment from internal and outer source personnel about preserving trading secrets which 
belong to customers  
 
We will refuse management system certification and surveillance offers of company which we has 
worked within surveillance and certification field. 
 
 

GENEL MÜDÜR 
General Manager 

Ozan Ateş 
 


