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KingCert continues to offer its services, taking into account the needs of all relevant parties. 

KingCert, sunmakta olduğu hizmetlerini, tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürmektedir. 

 

The importance of impartiality in the conduct of certification activities has been adopted by all employees. The security required to ensure the objectivity of all certification activities has been 

established. 

Belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemi, tüm çalışanlarımızca benimsenmiştir. Tüm belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğin sağlanması için gereken güvenceler 

oluşturulmuştur. 

 

The risks of conflicting interests where KingCert might be involved are managed. 

KingCert’ in içinde olduğu veya taraf olduğu tüm çıkar çatışması riskleri yönetilmektedir. 

 

All services are provided within the framework of legal requirements and accreditation legislation. 

Tüm hizmetler, yasal şartlar ve akreditasyon mevzuatı çerçevesinde sunulmaktadır. 

 

To provide these, our quality policy is; 

Bunları sağlamak üzere kalite politikamız;  

 

❖ Offering our services in terms of equal procedures to all institutions, 

❖ Hizmetlerimizi, tüm kuruluşlara eşit bir şekilde uygulanan prosedürler doğrultusunda sunmak, 

 

❖ Employing qualified and sufficient staff and improve their qualifications continuously,  

❖ Denetim faaliyetlerimiz için, nitelikli ve yetkin yeter sayıdaki personeli istihdam etmek ve niteliklerini sürekli geliştirmek, 

 

❖ Following up current developments related to certification activities and informing relative parties, 

❖ Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek ve ilgili tarafları bilgilendirmek, 

 

❖ Implementing our audit operations according to content of accreditation standards, 

❖ Denetim faaliyetlerimizi akreditasyon standartları kapsamına uygun olarak yürütmek, 

 

❖ Sensitive to the protection of environment and neutral resources and to share this understanding with relative parties, 

❖ Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına karşı duyarlı olmak ve bu anlayışı ilgili taraflarla paylaşmak, 

 

❖ Adopting the principle of continuous improvement. 

❖ Sürekli iyileşmeyi ilke edinmektir. 
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