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TARAFSIZLIK BAĞIMSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANI 
 
 

 ACE GLOBAL TURKEY tarafından belirlenmiş kurallara, muayene gözetim faaliyetlerine ilişkin, 
yayımlanmış ve yayımlanacak olan yönetmelik, tebliğ ve mevzuata uygun ve TS EN ISO/IEC 17020 
Standardına göre hazırlanmış sistem dâhilinde çalışacağımızı ve bu kuralların bağlayıcı olduğunu, 
 

 Muayene ve gözetim faaliyetlerinde tarafsız, bağımsız, adil, dürüst ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak yerine 
getireceğimizi,  
 

 Tüm çalışanlarımız ile birlikte, Muayene ve Gözetim faaliyetlerinin uygunluğunu ve muayene ve gözetim 
kararlarının ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, 
bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari 
veya diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağımızı, hizmet verdiğimiz ürünlere dair ticaret, 
komisyonculuk, müşavirlik yapmayacağımızı, 
 

 Tüm müşterilerimize tarafsız, herhangi bir ayırım yapmadan, eşit mesafede ve sürece erişiminin adil olduğu 
bir hizmet vereceğimizi, 
  

 Yönetim sistemi ve finans yönetimimizin, çalışmalarımız ve diğer tüm faaliyetlerimizin tarafsızlığını 
sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını, 
 

 ACE GLOBAL TURKEY faaliyetlerinde tarafsızlığa yönelik oluşabilecek risklerin ve sonuçlarını sürekli 
olarak belirleyeceğimizi, değerlendireceğimizi, etkilerini gidereceğimizi ve iyileştirme faaliyetlerini 
yapacağımızı, 
 

 Muayene ve gözetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri 
gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi,  
 

 Muayene ve gözetim sürecinde yer alan tüm çalışanlarımız ile birlikte, faaliyetlerin uygulanması ve 
sonuçları konularında hiçbir şekilde haksız talepte bulunmayacağımızı ve başka tarafların da bulunmasına 
izin vermeyeceğimizi,  
 

 Firmamızda görev ve sorumlulukları olan personelin, çıkar çatışması olması durumunda muayene ve 
gözetim faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi, 
 

 Belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamasında elde edilen bilgileri, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını 
gerektirdiği durumlar hariç açıklamayacağımızı, yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermemiz 
gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri müşterilerimize konu hakkında bilgi verilerek, 
gerekli yazılı iznini alacağımızı, 
 

 Yapılan her türlü çalışmalarla ilgili dürüstlüğümüze olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette 
bulunmayacağımızı, 

taahhüt ve beyan ederiz. 
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