
                                                                             

 
 
 

 
 

            ITS CALEB BRETT DENİZ SURVEY GÖZETME VE TEST     
                             SERVİSLERİ ULUSLARARASI A.Ş 
 

                         ŞİRKET  KALİTE POLİTİKASI 

ITS Caleb Brett /Deniz Survey Gözetme ve Test Servisleri Uluslararası A.Ş. müşteriye hizmet 

verirken sağladığı Gözetim, Deney ve Yeterlilik Testi/LAK Sağlayıcısı hizmetlerinde, iyi bir 

mesleki ve teknik uygulama,yetkinlik ve faaliyetlerinde tutarlılık anlayışını benimsemiş olup ; 

bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak,sonuçların 

güvenilirliği,müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileşmeyi taahhüt eder. 

Kalite Politikamızın,organizasyonumuzun tüm seviyelerinde kabul edilmesi,anlaşılması ve 

uygulanması güvence altına alınmıştır. 

ITS Caleb Brett/Deniz Survey Gözetme ve Test Servisleri Uluslararası A.Ş. müşteri istekleri ve 

firmamız ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ulusal  ve uluslar arası standartlara riayet 

ederek, TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17043 kalite 

standartlarına ve TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemine bağlı kalacağını beyan eder. 

Kuruluşumuz, eğitim programı çerçevesinde; Gözetim ,Deney ve Yeterlilik Testi/LAK sağlayıcı 

çalışmalarında görev alan tüm personelini; kalite politikası,hedefler,kalite yönetim sistemi ve 

dokümante edilen tüm prosedür ve talimatları öğrenmeleri ve çalışmaları sırasında 

uygulamaları şartını güvence altına almak amacıyla bilinçlendirir. Harici ve dahili eğitim 

olanaklarından yararlandırarak, karşılaştırma ve yeterlilik deney programlarına katılır, kaynak 

ayırır; hatasız, profesyonel bir çalışmayla bu sistemi çalıştırma ve muhafaza etme amacına 

riayet eder. 

ITS Caleb Brett/Deniz Survey Gözetme ve Test Servisleri Uluslararası A.Ş. yönetimi, iş sağlığı 

ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için ilgili 

mevzuatın güncelliğini takip eder, uygular, uygulatır ve denetler. 

Kuruluşumuz çevreye karşı duyarlıdır. Çevre kirliliği ve çevrenin korunmasına yönelik 

mevzuatların güncelliğini takip eder, uygular, uygulatır ve denetler. 

                                                               MİSYON 

Ulusal ve uluslar arası kabul görmüş test ve muayene metotları ile müşteri ihtiyaç ve 

beklentilerine; dürüst,şeffaf ve etik bir yaklaşımla ,en kısa zamanda ve güvenilir bir şekilde 

hizmet verip,müşteri memnuniyetini karşılamak ve artırmaktır. 

                                                                     VİZYON 

Yönetim ve personel ile birlikte kalite sisteminde sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında 

bulunarak,sektörce konusunda öncü olmaktır.                                                                                                                                                                
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