
 

HELAL BELGELENDİRME (MÜDÜRLER) SZUTEST 
GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ  

 

FR.252 EK-3 R:01  

Helal Belgelendirme hizmet talebinde bulunan tüm dünya dahilindeki bütün kişi/kuruluşlara coğrafi 
konum, büyüklük ve üye olduğu dernek ya da teşekküllere bakılmaksızın her koşulda tarafsız ve eşit ücret 
politikası uygulayarak muamele edeceğimi, 

Helal Belgelendirme faaliyetlerinin tamamında görev alan personelin her türlü ticari, mali ve diğer 
baskıdan uzak, hiçbir tarafın baskısına maruz kalmadan, kişi/kuruluşların çıkarlarını gözetmeden, objektif 
verilere dayalı ve güvenilir bir şekilde hizmet sunmasını sağlayacağımı, 

Tarafsızlık ve bağımsızlık prensiplerine eksiksiz uyulmasını sağlayabilmek için analizi yapılan olası çıkar 
çatışmalarında üzerime düşen görevleri tam ve eksiksiz yapacağımı,  

Akreditasyon, notifikasyon ve yetkilerine ilişkin ulusal ve uluslararası standart ve mevzuat gerekliliklerine 
uygun olarak, Helal Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personeli karar mekanizmalarında 
görevlendirmeyeceğimi, 

Helal Belgelendirme faaliyetleri karar sürecinde tüm personele (iç ve dış) olumlu veya olumsuz herhangi 
bir etkide bulunmayacağımı, tarafsızlığı etkileyecek bir durum tespit edildiğinde helal belgelendirme 
sürecine son verilmesini sağlayacağımı, 

Helal Belgelendirme faaliyetlerine esas teşkil eden ulusal ve uluslararası standart ve mevzuat gereklilikleri 
çerçevesinde oluşturulan SZUTEST dokümanlarına bağlı kalmak kaydı ile hizmet verilen kişi/kuruluşların 
itibarını zedeleyebilecek her türlü davranıştan sakınacağımı, 

Kişi/kuruluşlara verilen Helal Belgelendirme hizmetlerinde edinilen gizli bilgi ve mülki hakların korunmasını 
sağlayacağımı, 

Kişi/kuruluşlara verilen Helal Belgelendirme hizmetlerinin dışında yan faaliyet olarak ihtiyaç halinde 
sürdürülen ya da sürdürülmesi öngörülen, seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetlerinin hiçbir kişi/kuruma 
özel olmayacağını, genele açık olarak planlanması ve ilgili taraflara duyurulmasında tarafsızlık, bağımsızlık, 
gizlilik ve etik kurallara sadık kalacağımı, 

Tüm Helal Belgelendirme faaliyetlerini yetkin personeller ile bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik 
prensiplerine dayanarak şeffaf bir şekilde yürütebilmek için çalışmalar yürütülmesini sağlayacağımı, 

Helal Belgelendirme hizmetine ait kendime düşen sorumluluk alanımdaki görevlerimi yerine getireceğimi, 

Helal Belgelendirme faaliyetlerinde İslami etik kurallara göre hareket edilmesi ve ilgili alanda çalışan bütün 
personelin ve komite üyelerinin İslami İş Ahlakına göre uygun tavır ve davranışlar sergilemesini sağlamak 
için gerekli tedbirleri alacağımı, 

Helal Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak alınan kararların ve değerlendirmelerin bağımsızlığı ile 
çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmediğimi, uygunluğu değerlendirilen ürünlerin tasarımcısı, imalâtçısı, 
tedarikçisi, montajcısı, ticari amaçlı satın alıcısı/kullanıcısı, sahibi, danışmanı veya bakımcısı, ne de bu 
kesimlerin sahibi, yetkili temsilcisi ve ortağı olmadığımı, 

Helal Belgelendirme faaliyetlerine konu olan ürünler ile rekabet durumunda bulunan diğer ürünler (rakip 
marka ya da üretici gibi) ile doğrudan ilgili olmadığımı, 

SZUTEST faaliyetleri kapsamında sorumluluk alanımda bulunan çalışmalarda diğer departman 
faaliyetlerinde tarafsızlığıma etki edebileceği düşünülen hiçbir faaliyette bulunmayacağımı,    

SZUTEST ortaklarının sahip olduğu diğer şirketler ile çıkar çatışmasına ve tarafsızlığa sebep olabilecek 
herhangi bir faaliyette bulunmayacağımı, 

FR.10 EK-1 Helal Belgelendirme İçin Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüt’ ndeki kural ve kaidelere uyacağımı 

taahhüt ederim. 
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