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Eti Bakır A. Ş. Mazıdağı İşletmesi Kalite Kontrol Laboratuvarı , TS EN lSO/lEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlannın yetkinl!ği

için genel gereklilikler standardı kapsamında; plan ve hedefleri gereğince, mevcut mevzuatlara ve kalite gerekliliklerine uygun olarak
tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, istikrarlı, güvenilir ve bağımsız bir politika izlemeyi, proses kalite kontrol, hammadde, maden
cevheri ve AR-GE faaliyetlerine yönelikfizikel ve kimyasal analizlerin doğru ve güvenilir olarak sunulmasını amaç edinmiştir. Eti Bakır

A. Ş. Mazıdağı İşletmesi Kalite Kontrol Laboratuvarı Yönetimi, müşterilerine ve bağlı olduğu idareye Ulusal ve Uluslararası

Standartların gereklerini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

Eti Bakır A. Ş. Mazıdağı İşletmesi Kalite Kontrol Laboratuvarı Yönetimi;

/ Tüm personelin kalite politika ve Hedeflerini okumasını, anlamasını ve bu politika ve hedeflere uymasını
sağlamayı,
/ Takım ruhunun farkında olaraç kuruluşumuzun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarımızın tam
katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortarnını oluşturmayı,
/ Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentllerini doğru analiz etmeyi ve en üst
r' yasalara, yönetmelikleı,e, rnes|ek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı,

nuniyeti sağlamayı,

/ Müşterilere ait gizli biigilerin ve tescilii hakların korunmasını. analiz n Eüvenilir olarak muhafaza
edilmesini ve gönderilmesinin güvence aftına alınmasını sağlamayı,
/ Müşterilerin yazılı izni olmadarı üçüncü tarafiara müşterilerin bil
/ Tüm personelinin kalite politikalarının benimsenmesini, uyg ı anlamasını, yapılan işin
kalitesini ve personelinin karariarını olumsuz yönde
tutulmasını sağlamayı,

iç/dış baskıiardan ve etkilerden uzak

/ İlgili mevzuat çerçevesinde; müşter§lerdeı gelen
eğitim leri ne katıIma lartnı sağ|amayı,

geti rebilmek için personelinin yurt içi ve yurt dışı

/ Çalışanların yetkinliklerini arttırmak için, ça|tşanl ara eğitimlerin verilmesi, katıltmı, teşviki, motivasyonu ve
iletişim ini sağlamayı.
/ Her düzeydeki çalışan personelinin, ku dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya
zayıflatacak bir uygularnaya hiçbir şeki lde dah sağlamayı,
/ yapılan test/analizleriı kalitesiıi mai ve lıizmetin sat}n alınrnasında teknik yeterliliği sağlayan
alımlar için gerekli ça|ışmaları d
r' kalite yönetim sisteminin gei ve yönetim sisteırıi n in etkinliğ ini n sü rekli iyileşti ril mesi
ve etklnliği konusunda getirmeyi,
/ kaliteden taviz veımeden yeniliklere açık olmayı ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı
üretmeyi temel felsefemiz
/ Üstlendiği görev ve kalitesi ile güvenilir|ik, dürüstlülç tarafsızltk, Eizlilik, sürekli iyileşme ve
bilimsellik anlayışını iş bir kuru*uş olmayı,
/ kalite stan karşılayan bir ortam sağlayarak sürekii artan kalitede hizmet vermeyi, bunun için;
mevcut alt yapı ve i n ge}iştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi,

Tüm bu kalite politikaların benimsenmesive uygulanması için gereklifaaliyetleri yürütmeyi ve içldış kalite güvence tedbirlerini almayı
taahhüt eder.
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