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KingCert, ISO / IEC 17021-1, ISO / IEC 17021-2, ISO / IEC 
17021-3, ISO/IEC 17021-6, ISO/IEC 17021-9, ISO / IEC 
17021-10, ISO 22003 and ISO / IEC 27006 standards 
established by the management system, depending on the 
country and the legal requirements of the country works in line 
with the requirements of the accreditation body. 
 
KingCert acts in an independent, impartial manner in all its 
services. To this end, employees are guaranteed to be free 
from all political, commercial and financial pressures. 
 
The entities that have signed the FR.05.Offer and Contract 
Form of KingCert have accepted the terms and conditions 
specified in this Policy with the TL.07.Certification Rules 
Instruction and PR.05.Audits Procedure. 
 
KingCert shall suspend, withdraw or cancelled certificates 
for the following reasons: 
- Not sending information/evidence of non-conformities within 
the specified period of non-compliance in the audits, 
 
 
- No payment shall be made within the time period specified in 
the FR.05. Offer and Contract Form, 
 
- Failure to comply with the requirements of the TL.01. 
Certificate and Logo Usage Instruction, 
 
- Breaking of information duty in communication of changes, 
which essentially influence management system function, 
 
- The certified management system has persistently or 
seriously failed to meet certification requirements, including 
requirements for the effectiveness of the management system, 
 
 
- The certified client does not allow surveillance or 
recertification audits to be conducted at the required 
frequencies, 
 
- The certified client has voluntarily requested a suspension, 
withdrawal and cancellation. 
 
In cases of suspension, withdrawal and cancellation, the 
customer's management system certificate is temporarily or 
completely invalid. This situation is reported by KingCert as a 
letter to the organization. 
 
                                                                    General Manager 
                                                                     Şener Özen 
 
 
 
 
 

KingCert, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 17021-
3, ISO/IEC 17021-6, ISO/IEC 17021-9,  ISO/IEC 17021-10, 
ISO 22003 ve ISO/IEC 27006 standartları çerçevesinde 
oluşturduğu yönetim sistemi, faaliyet gösterdiği ülkenin yasal 
şartları ve bağlı bulunduğu akreditasyon kurumunun 
gereklilikleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. 
 
KingCert bütün hizmetlerinde bağımsız, tarafsız bir şekilde 
hareket etmektedir. Bu amaçla çalışanların her türlü siyasi, 
ticari ve mali baskılardan uzak olmaları garanti altına alınmıştır.  
 
KingCert’ in FR.05. Teklif ve Sözleşme Formu’ nu imzalamış 
kuruluşlar, TL.07. Belgelendirme Kuralları Talimatı ve PR.05. 
Denetimler Prosedürü ile bu politikada belirtilen şartları kabul 
etmiştir. 
 
KingCert aşağıda nedenlerden dolayı sertifikalarını askıya 
alabilir, geri çekebilir veya iptal edebilir: 
- Denetimlerde bulunan uygunsuzluklarla ilgili belirtilen süre 
içerisinde uygunsuzluğun giderildiğine dair bilgi / kanıtların 
gönderilmemesi, 
 
- FR.05. Teklif ve Sözleşme Formu’ nda belirtilen süreler 
içerisinde belirlenmiş olan ödemelerin yapılmaması, 
 
- TL.01. Belge ve Logo Kullanma Talimatı’nda belirtilen şartlara 
uyulmaması, 
 
- Sertifikalandırılmış yönetim sisteminin çalışmasına etki 
edecek değişikliklerin bildirilmemesi durumunda, 
 
- Sertifikalandırılmış yönetim sisteminin, bu sistemin etkili 
olmasına yönelik şartları dâhil olmak üzere, sertifikalandırma 
şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız 
olması, 
 
- Sertifikalandırılmış müşterinin gözetim veya yeniden 
sertifikalandırma denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına 
izin vermemesi, 
 
- Sertifikalandırılmış müşterinin, gönüllü olarak askıya alma, 
geri çekme veya iptal talebinde bulunması. 
 
Askıya alınma, geri çekme ve iptal durumlarında, müşterinin 
yönetim sistemi sertifikası geçici olarak veya tamamen 
geçersizdir. Bu durum KingCert tarafından kuruluşa yazı olarak 
bildirilir. 
 
Genel Müdür 
Şener ÖZEN 


