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İNTERLAB ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ 

Interlab Türkiye olarak;  

Faaliyet gösterdiğimiz laboratuvar sarf malzemeleri sektöründe kalitenin varılması gereken bir hedef 

değil, devamlı gelişme ve süreklilik gösterilmesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıdığımızdan; 

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, yatırımcılarımızın ve toplumun ihtiyaçları ile 

beklentilerini dengede tutarak, müşteri memnuniyeti odaklı çalıştığımızdan; 

 Müşterilerimizin, var olmamızın sebebi olduklarının bilinciyle sektörümüze hitap eden 

ürünlerimizi “Her Müşterimize Özel Hizmet” anlayışı doğrultusunda beklenti ve ihtiyaçlarını en 

üst düzeyde karşılayarak tasarlamayı, sunmayı, en kısa termin süresinde gerçekleştirmeyi ve 

sürekli iyileştirmeyi, 

 Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, takım arkadaşlarımız ve yatırımcılarımız için de olmazsa 

olmaz kuralımız olan “Dürüstlük” anlayışımıza bağlı kalmayı, 

 Uygunsuzluklarımızı tespit ederek sınıflandırmayı, maliyetlendirmeyi ve müşteri memnuniyeti 

öncelikli hedef olmak üzere bu maliyetleri azaltmayı,  

 Girişimcilik anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımızla hitap ettiğimiz laboratuvar ürünleri 

sektöründe daima öncü olmayı ve bu bağlamda yasal mevzuatların gerektirdiklerini istisnasız 

sağlamayı, 

 Laboratuvar sarf malzemeleri üretim süreçlerinde kullandığımız teknoloji ve sürekli yenilenme 

ile kalite ve standartlarımızı en üst düzeyde tutma yolunda en değerli kaynaklarımızdan olan 

takım arkadaşlarımızı, uzmanlık konularında “Sürekli Eğitim ile Liderliklerini Sürekli 

İyileştirme” yolunda desteklemeyi, 

 Çevre Yönetim Sistemi ile çevreye etkilerini minimum düzeyde tutarak, sürekli iyileştirmelerle 

azaltmayı hedefleyerek; tedarikçi ve müşterileri ile birlikte uyumlu çalışarak “doğaya ve 

gelecek nesillere saygıyı”  prensip edinmiş, 

 Tüm yönetim sistemleri konusundaki tüm yönetim sistemletinin yasal ve diger yükümlülükleri 

karşılamayı, 

 Tüm yönetim sistemleri iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu 

ilkesini benimsemeyi, 

 Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler 

koymayı, 

 Tüm yönetim sistemleri kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" 

hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir. 

 Kalite hizmetini, çalışanları ile birlikte sağlıklı çalışma şartlarında sunarken, yasal mevzuat 

çerçevesinde çalışmayı hedeflemiş, 



 
 

 Tüm bunlar yerine getirilirken ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı ve tüm kalite yönetim 

sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirmeyi, 

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası olarak benimsemiş ve uygulamayı taahhüt etmiştir. Bu 

doğrultuda; kalite-çevre-iş sağlığı ve güvenliği, tıbbi cihaz amaçlarımız belirlenecek, izlenecek, 

ölçülecek, sonuçları kayıt altına alınarak sürekli gözden geçirilecektir. 
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