
Kalite Politikasr
* Kurulug faaliyetleri kapsamtnda ve belirlenmig ttim stireglerin uygulama agamalannda

ISO 9001:2015 Kalite Yonetim Sistemi Standardr gereklilikterini kargrlamak igin kurulmug

Olan sistemi etkin olarak uygulamak, giincelli!ini ve stirekli geligimini sa[lamak,

* "Kogulsuz mtigteri memnuniyeti" felsefesi do$rultusunda, yapllacak ttim faaliyetlerde

"Mtigteri Odakhlt!1" diisturunu gegerli kllmak,

* Tiim faaliyetlerde "Planla / Uygula / Kontrol et / 6ntem al" dongi.islinii esas atmak

ve stirekli olarak uygulamak,

* Ttim faaliyetleri bir siireg stat0stinde deSerlendirmek, planlamak, uygulamak, performanslan

takip ve kontrol etmek, siirekli iyilegtirmek ve geligtirmek, riskleri tespit edip tinlem almak,
frrsat noktalarrndan faydalanmak,

* Sunulan [irtin ve hizmetlerin, miigteri ihtiyag ve beklentilerini, ilgili standarttan ve yasal

gereklilikleri tam olarak kargrlamastnr sa!lamak,

* insan kaynaklartnln etkin olarak de$erlendirilmesi kapsamrnda, personelin katlllmlnr

sa$lamak amaclyla egitimler diizenlemek,

* Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarrnr en verimligekilde kullanabilmek amaclyla geligim

planlan yapmak, uygulamak ve sonuglan takip ve kontrol etmek,

* ig ve dlg kaynakll geri besleme verilerinin analiz sonuglarrna gore etkin faaliyetteri devreye
sokmak,

. Tedarikgi ve tageronlar igin kontrol uygulamalarr yapmak ve geligme programlarr
uygulamak, boylece tirtin gtivenirtiIinin artttnlmasrnr sa$lamak,
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