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       Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş. -

Teknopol İstanbul- bünyesinde kurulan Teknocert olarak temel politikamız; CE 

belgelendirmesi, yönetim sistemleri belgelendirmesi, laboratuvar hizmetleri, eğitim hizmetleri 

ve denetim hizmetlerini; ISO 17021 Sistem Belgelendirme, ISO 17065 Ürün Belgelendirme, 

ISO 17024 Personel Belgelendirme ve ISO 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları 

akreditasyonlarımız ve ilgili uluslararası standartlar çerçevesinde kalite odaklı ve müşteriyi 

esas alan bir anlayış içerisinde vermektir.  

       Bu faaliyetlerimizi yürütürken;  

• Tüm süreçlerde, ilgili test ve belgelendirme standartlarına ve yasal mevzuatlara uygun 

olarak, müşterilerimizin ve ilgili tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan 

ve müşteri memnuniyetini ilk önceliğimiz olarak kabul eden bir anlayış içinde denetim ve 

belgelendirme işlerini yapacağımızı,  

• Yeterli ve yetkin olduğumuz alanlarda gerçekleştirdiğimiz belgelendirme ve test 

hizmetlerinde, teknolojik ve yasal gelişmeleri yakından takip ederek, güvenilir ve 

uluslararası alanda (sağlık ve medikal sektörlerinde) lider firma olmayı hedeflediğimizi,  

• Personelimizin kalifikasyonunu ve yeterliliğini eğitimler yoluyla arttırarak, bununla 

birlikte kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en 

üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek 

kalite düzeyini sürekli yükselteceğimizi, 

• Tüm süreçlerimizde hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili paydaşlarımızla güvene dayalı 

bir iş birliği içinde olacağımızı, 

• Kalite, çevre ve iş sağlığı/güvenliği standartları temelinde oluşturulan yönetim 

sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi, 

• Firmamızın ve ülkemizin adını dünyada duyurmak üzere, mevcut teknik, idari ve mali 

birikimlerimizi yurt dışına taşımak ve yurt dışında da hizmet ağımızı yaygınlaştırmak için 

gerekli iş geliştirme faaliyetlerini yapacağımızı, 

• Belgelendirme ve test hizmetlerimizi sunarken; en uygun, en doğru ve en ekonomik 

çözümleri en hızlı biçimde üreterek, oluşabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi 

hedefleyeceğimizi,  

• Tüm hizmetlerimizi zamanında, en üst düzey tekniklerle standartlarla tam uyumlu 

olarak, beklenilen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlayacağımızı beyan 

ve taahhüt ederiz.  
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