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Məqsəd və əhatə dairəsi
Bu prosedurun məqsədi, TTSİ – nin sertifikatlaşdırma prosesi ilə əlaqəli
fəaliyyətlərindən qaynaqlana bilən istənilən gəlir maraqlarının əvvəlcədən
müəyyən edilərək onların qarşısını almaq üçün tədbirləri müəyyən etməkdən
ibarətdir.
TTSİ tərəfindən personal sertifikatlaşdırma, təkrar sertifikatlaşdırma, təşkil
edilən sınaqlar və s. ilə əlaqəli yarana biləcək gəlir maraqları bu prosedurun
əhatəsindədir.

2.

3.

Məsuliyyət
 TTSİ-nin rəisi
 Rəhbərlik təmsilçisi
 Tərəfəsizlik komissiyası
 Sertifikatlaşdırma prosesində yer alan bütün personal
İstinad olunan sənədlər
- ISO/IEC 17024 standartının tələbləri
- Əmək məcəlləsi

4.

Prosedurun iş metodu
Qaynaqçı personalın sertifikatlaşdırılması prosesi zamanı yarana biləcək
gəlir maraqları üzrə risklər rəhbərlik təmsilçisinin iştirakı ilə Tərəfsizlik
komissiyası tərəfindən təyin edilir. Gəlir maraqları üzrə risklər müəyyən
edilərkən əsasən aşağıdakılar nəzərə alınır:
Rəhbərlikdən gələ biləcək təsir və təzyiqlər
Personaldan qaynaqlanan təsirlər (komissiya üzvləri, sınaq işçiləri,
müşahidəçilər və s.)
Müqavilə şərtləri
Ortaq maraqlar (qohumluq əlaqələri, biznes maraqları və s.)
Yeni namizədlərin cəlb edilməsi qarşılığında ola biləcək ödənişlər üzrə
maraqlar və s.

Vəzifəsi
İmza

Tərtib etdi
QİS şöbəsinin rəisi

Yoxladı
Rəhbərlik təmsilçisi
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Risk analizi aparılarkən namizədlə sertifikatlaşdırma prosesində yer alan
personal arasında birbaşa və ya dolayı, eləcə də keçmiş, indiki və gələcək
əlaqələr
nəzərə
alınmaqdadır.
TTSİ
qaynaqçı
personalın
sertifikatlaşdırılmasını məhdudlaşdıracaq hər hansı bir səbəbdən
asılı
olmayaraq hər bir namizədə müraciət mərhələsindən başlamış son qərara
qədər tərəfsiz davranmaqdadır. TTSİ istər rəhbər heyət olsun, istərsədə
sertifikatlaşdırma fəaliyyəti ilə əlaqəli istənilən personal üçün öhdəçilik
forması hazırlayaraq onlara imzalatdırmışdır. Eyni zamanda namizədlər üçün
də sınaqdan öncə sınaq zamanı qadağan olunmuş vasitələrdən istifadənin
qarşısını almaq məqsədilə öhdəçilik forması hazırlanaraq imzalatdırılır. TTSİ
sertifikatlaşdırma fəaliyyətinə şübhə yaradacaq əlaqələri nəzərə alaraq bu
təlimatı hazırlamış və bu təsirlərin təlimata əsasən periodik olaraq izlənməsini
həyata keçirməkdədir. Sertifikatlaşdırma fəaliyyətinin tərəfsizliyinə şübhə
yaradacaq risklərin müəyyən edilməsi və mövcud risklər üzrə müəyyən
edilmiş tədbirlər ildə bir dəfə Tərəfsizlik komissiyasının toplantısında gözdən
keçirilərək əlavə və dəyişikliklərə ehtiyac duyulduğu hallarda lazımi
reviziyalar aparılır. Keçirilən toplantıda rəhbərlik təmsilçisi də müşahidəçi
qismində iştirak edir və toplantı üzrə qeydlər tutularaq mühafizəsi təmin edilir.
Gəlir maraqları üzrə aşkar edilmiş risklər və bu risklərin arzu olunan
səviyyədə saxlanılması üzrə müəyyən edilmiş tədbirlərin icra vəziyyəti üzrə
nəzarət rəhbərlik təmsilçisi tərəfindən istər mütəmadi monitorinqlər, istərsədə
daxili auditlər vasitəsilə həyata keçirilir.
Əlaqəli sənədlər
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Rəhbərlik üzrə öhdəçilik forması
Personal üzrə öhdəçilik forması
Namizədlər üçün öhdəçilik forması
Risk analizi forması
Risklərlə tanış olma forması

Vəzifəsi
İmza

Tərtib etdi
QİS şöbəsinin rəisi

Yoxladı
Rəhbərlik təmsilçisi

QISŞ/FR/İS/009
QİSŞ/FR/İS/010
QİSŞ/FR/İS/038
QİSŞ/FR/İS/036
QİSŞ/FR/İS/041

Təsdiq etdi
TTSİ – nin rəisi

