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MİSYONUMUZ
Doğru, güvenilir ve uluslararası kıstaslara uygun teçhizat ve izlenebilir sistemi; ilgili teknolojik
gelişmeleri zamanında takip eden çalışanı; tutarlı, tarafsız, güvenilir ve etkili bir yönetim şekli
ile müşterilere kaliteli laboratuvar hizmeti vermektir.
VİZYONUMUZ
“TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel
Gereklilikler” kapsamında, akredite olmuş, ulusal ve uluslararası referans laboratuvarı olmak.
Müşteri memnuniyeti, çalışan bağlılığı, tedarikçi güveni ile Türkiye ve Avrupa’daki en başarılı
firmalardan biri olmaktır.
KALİTE POLİTİKAMIZ
UFUK TARIM Laboratuvarı Ortaklar Kurulu Olarak,


Müşterilerinin analiz taleplerini, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler” standardına uygun olarak
oluşturulan kalite yönetim sistemine uygun olarak gerçekleştirmeyi,



Laboratuvar faaliyetlerindeki risk ve fırsatları değerlendirerek sisteminin etkinliğini
sürekli iyileştirmeyi,



Kalite yönetim sistemine ait politika ve prosedürlerin deney çalışmalarında görev alan
bütün personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlayarak, belirlenen
yönetim sistemi hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda
standardın esaslarından ödün vermeksizin,



Yetkinliği eğitimler ile geliştirilmiş personeller ile analizlerin uygun olarak yapılmasını,



Bilimsel temellere dayalı, iyi mesleki ve teknik uygulamalar ve metrolojik izlenebilirliği
olan ölçüm cihazları kullanarak en kısa sürede, en doğru, en hassas şekilde kaliteli ve
tarafsız olarak karşılamayı,



Mesleki uzmanlık alanları ile uzmanlaşarak kalite öngörülü tutarlı, güvenilir, tarafsız
olarak test çalışmaları yapmayı taahhüt eder.
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UFUK TARIM Laboratuvarında kalite yönetim sisteminin amacı, yüksek nitelikli
personellerle, tarafsızlık ilkesi içerisinde, gizlilik prensibine dayanarak ve tutarlı bir şekilde,
yetkin personel, uluslararası veya ulusal geçerliliği olan metodlar ve metrolojik izlenebilirliği
olan ölçüm cihazları kullanarak en uygun şartlarda analizleri gerçekleştirmek ve müşteri
memnuniyetini sağlamaktır.

ORTAKLAR KURULU
Dr. Halim AYDIN

İpek AYDIN

Sayfa/Toplam Sayfa:2 / 2

