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Bu doküman sadece bilgisayar ortamında KONTROLLÜ KOPYA olarak yayınlanmaktadır. Aksi durumlarda geçerliliği bulunmamaktadır. 

DETAY KALİTE ‘de gerçekleştirilecek belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, 

TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17065 standartlarına uygun olarak bütün hizmetlerini bağımsızlık, gizlilik ve 

tarafsızlık ilkesine objektif bir yaklaşıma uygun olarak gerçekleştireceğimi, 

DETAY KALİTE’ nin bütün bölümlerinin birbirinden bağımsız ve tarafsız olarak hizmet verebileceğini, 

DETAY KALİTE; personelinin, kararlarını etkileyebilecek ticarî, malî ve diğer baskılardan arınmış olmasını 

sağlayacağımı, 

DETAY KALİTE’ de  yürütülen faaliyetlerde gizlilik, bağımsızlık, tarafsızlık ve objektifliği güvence altına alacağımı,  

DETAY KALİTE; muayene, personel belgelendirme, laboratuvar test hizmeti ve ürün uygunluğu değerlendirmelerinde 

hizmet sunacağı kuruluşlara danışmanlık, müşteriye özel eğitim ve iç denetim hizmeti vermeyeceğimi, 

DETAY KALİTE; muayene/test edilen ve/veya ürün uygunluğu değerlendirmesine tabi olacak malzemelerin tasarımcısı, 

imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi 

olmayacağımı,  

DETAY KALİTE; personelinin ücretlendirilmesinin; yapılan işten, muayeneden, belgelendirme ve/veya test sayısından 

bağımsız olduğuna, 

DETAY KALİTE ile müşterinin arasında yapılmış olan sözleşme şartlarına uygun hareket edeceğime, 

DETAY KALİTE; çalışmaları sırasında iş ve müşteri ile ilgili edinilmiş bütün bilgileri müşteriyle yapılmış olan anlaşma 

şartlarına uygun olarak saklayacağıma, Kanun/yasa gerekliliği veya bir kamu kurumu talebi olması durumunda, ilgili 

taraflarla bu bilgileri paylaşabileceğimi, 

DETAY KALİTE; müşteri ile yapılan anlaşmada belirtilmiş kişi veya organizasyonlar dışında, müşterinin yazılı izni 

olmadan, bilgiyi üçüncü bir şahıs veya organizasyona vermeyeceğimi, 

DETAY KALİTE; faaliyetlerini yürütecek yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş, 

uygulamakta ve uygunluğunu sürdüreceğimi, 

DETAY KALİTE’ nin işlemleri ve hesapları bağımsız ve objektif bir denetime tabidir. DETAY KALİTE’ nin bütün 

kayıtları bir mali müşavir tarafından denetlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bunun sürdürülebilir olmasını 

sağlayacağıma, 

DETAY KALİTE; faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki 

Sorumluluk Sigortası yaptıracağıma ve her yıl veya yeni kapsam başvurusunda gözden geçireceğime, 

DETAY KALİTE; faaliyetlerinde güvenin sağlanmasını ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğunun veya 

uygunsuzluğunun objektif delillere dayanacağını ve bu kararları alırken diğer çıkar sahiplerinden veya diğer taraflardan 

etkilenmeyeceğimi BEYAN EDERİM. 
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