TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ
NOTICE Belgelendirme Muayene ve Denetim Hizmetleri A.Ş. başvurusu alınan tüm firmalara coğrafi konumuna,
büyüklüğüne ve üye olduğu dernek ya da kuruluşlara bakılmaksızın her koşulda eşit ve tarafsız davranacaktır.
Uygunluk değerlendirme süreçlerinin tamamında, komite ve çalışanlarımızın tarafsızlık prensiplerine bağlı
kalmaları yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin
çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir hizmet sunmaları şartı kuruluşumuzun en önemli prensibidir.
Tarafsızlık yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile NOTICE, olası çıkar çatışmalarını oluşturduğu risk yönetim
süreci ile analiz etmiş ve gerekli önlemleri almıştır. Tarafsızlığının sağlandığının sürekli değerlendirmesi yılda en az
bir kez gerçekleştirilen Tarafsızlık Komitesi toplantıları ile yapılmaktadır.
Akreditasyon standartlarının ve ilgili AB yönetmeliklerinin şartlarına uygun olarak ürün uygunluğu değerlendirme
denetimi ve/veya muayene süreçlerinde görev alan personel (iç ve dış) ile denetim ve/veya muayene sonrasında
yapılan karar aşamasında görev alan personel (iç ve dış) farklı kişilerden olmasını uyguladığı prosedürler ile sağlar.
NOTICE üst yönetimi, ürün uygunluğu değerlendirme ve muayene karar sürecinde olumlu veya olumsuz her hangi
bir etkide bulunmayacağını, tarafsızlığını etkileyecek bir durum tespit ettiğinde ilgili sürec(ler)e son vereceğini ve
hizmet verdiği kuruluşların itibarını zedeleyebilecek her türlü davranıştan sakınacağını taahhüt eder.
NOTICE üst yönetimi, yetkin, açık, tarafsız ve bağımsız bir tavırla tüm ürün uygunluğu değerlendirme ve muayene
faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli kaynakları sağlamaktadır.
NOTICE yetkilendirildiği ve faaliyet gösterdiği tüm kapsamlarda, ilgili yönetmeliklerin, standartların ve ilgili eklerinin
gerekliliikleri için tam sorumluluk aldığını ve almakta olduğumuzu taahhüt eder.
NOTICE farklı bir belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerinin kontrolü için muayene ve/veya uygunluk değerlendirme
faaliyeti gerçekleştirmez.
NOTICE, ürün uygunluğu değerlendirme ve muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve değerlendirmelerinin
bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz. Uygunluğunu değerlendirdikleri ürünlerin tasarımcısı,
imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, ticari amaçlı satın alıcısı, sahibi, ticari amaçlı kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu
kesimlerin sahibi, yetkili temsilcisi ve ortağı değildir. Ayrıca uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünler ile rekabet
durumunda bulunan diğer ürünler (rakip marka ya da üretici gibi) ile doğrudan ilgili değildir. Ürün uygunluğu
değerlendirme ve muayene hizmeti verdiği kuruluşlara iç tetkik ve danışmanlık faaliyetinde bulunmaz.
NOTICE, danışmanlık hizmeti veren kuruluşlara denetim ve belgelendirme kararı faaliyetini taşere etmez.
NOTICE, yetkilendirildiği ve faaliyet gösterdiği alanlarda tüm müşterilerine verdiği hizmet ile ilgili ücretlendirmesini
belirlediği prosedürlere göre yapar, hiç bir müşterisine farklı bir ücretlendirme (daha ucuz, daha pahalı) yapmaz.
Verdiği hizmetleri ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak belirlediği prosedürlere göre yürütür. Daha basit,
daha hızlı bir proses yürütmez.
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