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KALİTE POLİTİKASI  

 
• Her zaman müşteri ve müşteri malına ait bilgi gizliliğini korumak ve sağlamak. 

• Tecrübeli, nitelikli, profesyonel elemanlara ve doğru kaynaklara sahip olmak, bu olgular ile 

denetimleri ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.  

• Hatalar oluştuktan sonra düzeltmek yerine, bu hatalar oluşmadan önleyici tedbirleri almak.  

• Yaptığımız her işi ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapmak. 

• Kalite yönetim sistemine uygun olarak tüm faaliyet ve süreçlerde, sistematik ve planlı bir 

şekilde tüm personelimizin katılımı ile, sürekli gözden geçirmeler ile iyileştirmeyi ve gelişmeyi 

sağlamak.  

• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri beklentilerinin değerlendirmesini geleceğe 

dönük iyileştirmeler için kaynak kabul etmek.  

• Bir çok ülkede müşterilere hizmet sağlayacak yetenekte olmak. 

• Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için, teknolojik ve çağın gerektirdiği tüm yenilikleri takip 

ederek imkanlar dahilinde uygulamak. Firmamızın rekabet ve gelişim gücünü arttırabilmek. 

• Müşterilerin değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerine tamamiyle ve en üst düzeyde cevap 

verebilmek. 

• Kalite bilincini taşıyan güler yüzlü yönetim anlayışı ile en üstün kalite ve mevzuatlara (“TS 

EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” ve 

“TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının 

işletimi için şartlar”,  “TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve 

hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar”  ve EA-2/17 standardına uygun olarak 

etkin, verimli ve zamanında güvenilir hizmet vermek. 

• Çalışanlarının sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve 

memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini 

artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş 

takım ruhunu sürekli zinde tutmak. 

• Tanıtım, eğitim ve denetim yoluyla iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin de kalite sürecimize 

katılmasını sağlamak, tüm iş süreçlerimizi daha etkin,  ve daha verimli hale getirmeye 

çalışmak. 

• Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar Kiwa Kalibra Metroloji AŞ, Kalite Politikası'nı 

uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekten sorumludur. 

 
            Genel Müdür 

 


