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KALİTE POLiTiKASI BEYANI
TASEV LABORATUVAR VE TEKNiK HiZMETLER A.Ş. KALiTE KoNTRoL LABORATUVARI müşterilerinin

ihliyaçlarını önemli ölçüde karşılamak üzere. hizmet verdiği sektörlere yönelik destek f'aaliyetleri geliştirme anıactnı
gerçekleştirmek için yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı ve tarafsız kalite kontrol hizmetleri sağIar.
Kalite Kontrol Laboratuvarının çaltşması için, Yönetim Sistemi ve prot'esyonel deneyim prensiplerinin
uygulanmasının yüksek kalitede hizmel verilmesine önemli ölçüde katkısı olduğu inancı taşınmaktadır. Bu nedenle
Laboratuvar Yönetimi:

Kaliıe Elkitabında ifade edildiği şekilde. TS EN lSO / IEC l7025 standardının gerekliliklerine ve i|gili
prosedürlere. müşteri gereksinim lerine ve düzenleyici ve yasal gerekliIikIere uymayı TAAHHUT EDf R,
Hizmetin doğru. tarafsız ve güvenilir bir şekilde, "müşteri bilgilerinin gizliIiği" ilkesine sadık ka|arak
rerilmesinin sorumluIuğunu kabul ederek TAAHHÜT EDER.
Utusal. Avrupa veya UIuslararası Standart Organizasyon ve Fnstitüleri tarafından yayınlanınış olan
standartların (TS, EN, ISo, lULTCS, vb.) kullanıtmasını TAAHHÜT EDER,
Personelin kalite doküınanlarını öğrenırıeleri, kalite politikası ve çalışına prosedürlerine uygun olarak
çalışınalarını SAĞLAR ve personelin lecrübeli. deneylerin uygulanmasında teorik bilgiye sahip o|ınasını ve
teknolojik gelişme|eri talip eımesini TAAHHÜT EDER,

Güvenilir ölçümler elde etme kabiliyetinin sürekliliğini sağlamak üzere, yeterli|ik deneylerine katılımını da
içeren tüm araç ve olanaklardan

YARARLANIR,

Mevcut Kalite Politikası Beyanı'na ııynrak üzere. çalışmalar için gerekli desteği vennek ve iüın kal,nakları
sağlayarak, kalite düzeyinde gelişim ve süreklilik sağlanması için personel GOREVLENDIRIR,
Eğitim programları. ulusal ve uIuslararası kongre. seminer ve benzeri toplantılara katılımlarını destekleverck

yaraııcı düşünme, iş birliği ve doğru planlamadan yararlanarak, günlük uygu laınaIarında l.aboratı.ıvar
Yönetimi Sisteminde tanımlanan Çalışııa Prosedürlerine uymalarını, sürekli lrizmet sağ|amalarıııı ve
geliştirmelerine aktifolarak katkıda bulunınalarınt Laboratuvar Personelinden TALEP EDER,
Eıkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesini temin etmek ve olası riskler ile ilgiIi eylem planlarını ve
uygulamaları da değerlendirmek üzere, Laboratuvar Yönetim Sistemi ve Laboratuvarın tüm faaliyetlerini
Gözden Geçirme Toplantıları DUZENLER,
Kalite, planlama. iş birliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı
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