BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK
POLĠTĠKASI
SĠGMACERT olarak belgelendirme faaliyetlerimizde, ilgili tüm taraflara eşit mesafede
olduğumuzu ve herhangi bir tarafa daha yakın olmadığımızı, ayrımcılık yapmadığımızı, Ġslami Ġş
Etiğine uyarak tüm taraflara her koşulda Ġslami iş etiğine uygun, şeffaf, tarafsız, bağımsız ve eşit
davranacağımızı,
Belgelendirme faaliyetlerimizde Ġslami hassasiyet ile yaklaşacağımızı ve gerekli ulusal/uluslararası
standartlara uygun yürütülecek olan helal akreditasyon faaliyetlerinin hem OIC/SMIIC
standartlarındaki tarafsızlık şartlarına ve Ġslami iş etiğine uygun, hem de ilgili yasal düzenlemelere
uygun olmasına yönelik sorumlulukların bilincinde olduğumuzu,
Tüm çalışanlarımız ile birlikte Ġslami iş etiğine uyarak, belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu
ve belgelendirme kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını sağlayacağımızı,
Ġslami iş etiğine uygun, tarafsızlığımızı, bağımsızlığımızı, şeffaflığımızı, eşitliğimizi ve
çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir
faaliyet içerisine bulunmayacağımızı,
Yönetim organizasyonumuzun, yönetim sistemimiz ve finans yönetimimizin, belgelendirme
faaliyetleri ve diğer bütün faaliyetlerimizin Ġslami iş etiğine uygunluğunu, tarafsızlığını sağlamak ve
bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,
Belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında Ġslami iş etiğine uygun, tarafsızlığın önemini
anladığımızı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla potansiyel bütün çıkar çatışmalarını analiz
ettiğimizi, çıkar çatışmalarına yönelik her türlü potansiyel durum için gerekli önlemleri aldığımızı,
bu analizleri sürekli yenilediğimizi, Ġslami iş etiğine uygun, tarafsız ve periyodik bir şekilde gözden
geçirdiğimizi, analiz sonuçlarına uygun olarak bütün faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü ve bu sayede
belgelendirme faaliyetlerinin Ġslami iş etiğine uygun olarak objektifliğini sağladığımızı,
Tetkik faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını,
kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz
olunmayacağını, Ġslami iş etiğine uygun, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
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belgelendirilmeyeceğini,
Belgelendirme başvurularının işleme alınmasından önce, çıkar çatışmasına neden olabilecek
konuların gözden geçirildiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi sonucu tarafsızlığa
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kabul edilemez bir tehdit ortaya çıkması durumunda hiçbir suretle belgelendirme hizmetlerinin
verilmeyeceğini ve bunun garanti altına alındığını,
Ġslami iş etiğine uygun, tarafsızlığına yönelik kabul edilemez bir tehdit olacağı için yönetim sistemi
danışmanlık kuruluşunun faaliyetlerinin, SĠGMACERT' in tüzel kişiliğinin bir parçası veya
SĠGMACERT' in organizasyonel kontrolü altında olan bir birim ve tam zamanlı çalışan herhangi bir
personeli tarafından yapılmadığını,
Danışmalık yapan dış kaynaklı tetkik ekibi üyelerinin ilgili danışmanlık faaliyetlerinin, verdiğimiz
belgelendirme hizmetlerinin Ġslami iş etiğine uygun, tarafsızlığını etkilememesi için her türlü
önlemi aldığımızı,
Müşterileri kuruluşlara iç tetkik hizmeti önermeyeceğimizi ve vermeyeceğimizi,
Eğitim hizmetlerinin, kişilerin belgelendirilmesi konusundaki faaliyetlerin eğitimin yönetim
sistemleriyle veya tetkikle ilgili olması ve kursta verilen bilgilerin genel bilgilerle sınırlı olması
şartıyla, eğitmenin müşteriye özgü çözümler sağlamaması kaydıyla, eğitimin düzenlenmesi ve
eğitmen olarak katılım sağlanması için Ġslami iş etiğine uygun, tarafsızlığı etkilemeyecek şekilde
gerçekleşmesi için her türlü önlemi aldığımızı,
Ġlgili bütün tarafların belgelendirme hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet
veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların
Ġslami iş etiğine uygun, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,
Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, konuya dahil olan müşteri kuruluşun her
seviyede, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut
akreditasyon kuralları, ilgili yönetmelikler ve tebliğlere uyulacağını,
Özel bir ürün veya belgelendirilen müşteri kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili müşteri kuruluşun
yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını,
Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda,
belgelendirilen müşteri kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve
tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
Müşteri kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
SĠGMACERT’ ten doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,
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Helal belgelendirme hizmetlerden faydalanmanın, başvuran müşteri kuruluşun büyüklüğüne veya
bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan
kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,
SĠGMACERT üst yönetiminin üye olduğu dernek, cemiyet, ticari ortak ve sivil toplum
kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,
Yönetim sistemleri hakkında iç tetkik ya da danışmanlık hizmeti almış müşterilerinin, danışmanlık
kuruluşu ile SĠGMACERT arasında Ġslami iş etiğine uygunluğuna, tarafsızlığına tehdit
oluşturabilecek bir durumda belgelendirmeyeceğini,
Helal belgelendirme faaliyetlerinin, yönetim sistem danışmanlığı kuruluşları ile bağlantılı olarak
belirli bir danışmanlık kuruluşu kullanıldığında, belgelendirmenin, daha basit, kolay, hızlı veya
daha ucuz olacağını ifade veya ima etme yapmayacağını, pazarlanmayacağını veya teklif
edilmeyeceğini,
Çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteri kuruluşa daha önce yönetim sistemi
danışmanlığında bulunan hiç bir dış personelini, tetkikte veya diğer belgelendirme faaliyetlerinde,
danışmanlığın bitimini takiben iki yıl süresince görevlendirmeyeceğini,
SĠGMACERT üst yönetiminin bütün iç ve dış kaynaklı personeline ve komitelerine, Ġslami iş
etiğine uygun, tarafsız davranacağını ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali, politik ve diğer
baskılara izin vermeyeceğini,
Ġç veya dış personelinden, kendilerini veya SĠGMACERT’i çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi
bir durumdan haberdar olduklarında bu durumu bildirmelerini isteyeceğini ve bu tip personel veya
müşteri kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan Ġslami iş etiğine uygun, tarafsızlığa olan
tehditleri; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz,
ayrımcılığımız, değerlerimiz, Ġslami iş ahlakına uygun, tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz
sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.
Genel Müdür - 08.09.2020
Mustafa Cihan
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