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1. AMAQ

EKC Muayene Kuruluqu'nun yonetim sisteminin siirekli olarak uygunlu[unu, yeterlilifiini ve
etkililifiini safilamak izere planh arahklarla yonetim sistemini gcizden gegirme prosesini tarif
etmek.

2. SORUMLULAR
o Genel Mildiir
. Genel Mtidtr Yardrmcrsr
o Yonetim Temsilcisi

3. TANIMLAR

Ust Yiinetim: Bir kuruluqu en iist seviyede idare ve kontrol eden kiqi veya kiqiler grubu.

Kalite Politikasr: Bir kuruluqun tist yonetimi tarafindan resmi olarak ifade edilen kalite ile
ilgili btitiin amaglan ve idaresi.

Kalite Hedefleri: Kalite ile ilgili olarak aranafl veya amaglanan bir gey.

Yiinetimin Giizden Gegirmesi: Ust yonetimin, belirlenen politika do[rultusunda hedeflere
ulagmak igin yonetim sistemi uygulamalarmrn uygunluk, yeterlilik ve etkinlifinin
de[erlendirilmesi igin planh arahklarla yaprlan faaliyet.

4. UYGULAMA

Firmamtztn tist yonetimi; yonetim sisteminin uygulanmasr, geliqtirilmesi ve etkinlifiinin
siirekli iyilegtirihnesi igin ilgili yasal gartlar, mevzuat qartlarr, gartnameler ve standartlannda
geqen cjzel kurallar, mtigteri tatminini artrracak qekilde mrlgteri qartlarrna uyulmasr igin gerekli
galtgmalann, sorumlular tarafindan gerqekleqtirihnesi safilar. Buna bagh olarak kalite
politikasr ve kalite hedefleri belirler ve uygular.

4.1 -Yiinetimin Taahhiidti:
EKC Muayene Kuruluqu iist yonetimi yerine getirmekle yiikiimlii oldufu temel
sorumluluklart ve tarafsrzhk ve gizlilik ilkeleri ile ilgili gereklilikleri GN.01 EKC Ust
Yiinetim Gizlilik ve Tarafsrzhk Beyanr dokiimarunda ifade etmigtir.

4.2 -Y'dnetim in Giizden Geqirmesi:
EKC Muayene Kuruluqu yilda en az I kez dizenledifii yonetimin gozden gegirmesi
toplantrlarr ile tiim faaliyetlerini ve sorumlularrnr defierlendirir. Bu toplantrlarda gortiqiilen
konular ve altnan kararlar YGG Toplantr Tutanafir (FRM.32)'na Yonetirn Temsilcisi
taraftndan kaydedilir. Bu toplantrya Genel Mtidtir, Yonetirn Temsilcisi ve ilgili birirn
sorumlulan katr I rrlar.

Toplantr tarihi Genel Miidiir ve Ydnetim Temsilcisi tarafindan belirlenerek ilgili birim
sorumlularlna en azbir hafta cincesinden e-posta ya da Sistem Duyuru tr'ormu (FRM.31) ile
bildirilir. ilgiti birim sorumlularr toplantrnrn gtindemi ile ilgili olarak hanrhk



H,ffi
yoxnrimiN

soRUMr-.,uLucu
PRoSEDUnU

D0kiiman No : PD.06
Yayrn Tarihi : 05.03.2015
Revizyon No/Tarihi : 03102.09.2019
Sayfa Sayrsr :2 I 3

n

Gozden gegirme toplantrlarrnda Yonetim Sisteminin uygunlu[unun, yeterlilifini ve etkinlifiini
safilamak igin neler yaprlmasr gerektifi gozden gegirilir. Yaprlmasr gereken iyilegtirmeler ve
defiiqiklik ihtiyaglarr belirlenerek gahqmalar baglatrlrr. Gozden gegirme toplantrlal
souuglanna gdre tespit edilen yonetim sisteminin uygulanmasr, geliqtirilmesi, etkinli[i ve
srirekli iyileqtirilmesi igin gerekli olan kaynak ihtiyaglanrun tist yrinetim tarafindan temin
edilmesi taahhtit edilir.

YGG toplantrlartnda goriiqtilmesi gereken baghca konular ve bunlara bafih olarak grktrlar
aqa[rdaki gibidir:

a) Giizden Gegirme girdileri:
f. ig ve drg tetkiklerin sonuglarr
2. TS EN ISO/IEC 17020 standardrrun

miigterilerin geri bildirimleri,
uygulanmasr ile ilgili taraflann ve

3. Tarafsrzhk Risk Analizi gahqmalarr
4. Dtizeltme, dtizeltici ve 6nleyici faaliyetlerin durumu,
5. Onceki YGG toplantrlarrnrn takibi,
6. Hedeflerin gergekleqtirilmesi,
7. Yonetim sistemini etkileyebilecek deIiqiklikler,
8. $ikayet ve ltirazlar,
9. Mevcut yrl igin Yrlhk Finans Planr,
10. Mesleki Sorurnluluk Sigortast & Miiqteri Sayrsr anahzine gore arlrg oranlnln

tespiti.
b) Giizden Gegirme grktrlarr:

1. Ycinetim sisteminin ve proseslerinin etkilili[inin iyileqtirilmesi,
2. TS EN ISO/IEC 17020 standardtntn uygulanmasryla ilgili hizmetlerin

iyileqtirilmesi,
3. Kaynak ihtiyaglarr.

4.3-Miiqteri Odakhhk
$irketimizin tist ycinetimi, miiqteri memnuniyetinin artrnlmasr amaclna ydnelik olarak,
ptiqteri qartlarrrun belirlenmesi ve bunlarrn gereklerinin yerine getirilmig olmasrnr Mtiqteri
Iliqkileri Prosediirii (PD.08) de anlatrldr[r gibi safilamrqtrr.

4.4-Kalite Politikasr ve Hedefleri
Kalite politikasr ve hedefleri her yrhn ilk YGG toplantrsrnda Yonetim Kurulu Baqkanr, Genel
Mtidtir, Ydnetim Temsilcisi ve idari Mtidtir tarafindan gortigiiliir.

EKC Muayene Kurulugu, kalite politikasr iist yonetim tarafindan qirketin kuruluq amacrna
uygull olarak, yonetim sisteminin qarllarrna uyan ve siirekli iyilegtirmeyi igerecek bir bigimde
ve hedeflere uygun olarak olugturulmuqtur.

Kalite politikasrnda defiigiklik yaprlmasr gerekebilir. Hedefler belirlenirken ise bir onceki yrla
ait hedeflerin gergekleqtirme planr de[erlendirilerek yeni hedefler belirlenir.

Kalite Politikasrnrn ttim firma gahqanlarr tarafindan benimsenmesi ve anlaqrlmasr igin
Yonetim Temsilcisi tarafindan e[itimler di.izenlenir.

YGG toplanttlartnda bir dnceki yrla ait plan gdzden gegirilerek deferlendirme yaprlrr. yeni
hedefler ile birlikte eski yrllara ait hedefler drizenlenerek yeni bir plan hazrrlant,l
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4.5-Sorumluluk, Yetki ve iletiqim

4.5. I -Sorumluluk ve Yetki

Ust yonetim tarafindan tiim EKC Muayene Kuruluqu gahqanlarrnrn gorev, yetki ve
sorumluluklarr Gorev Tantmlan klascirtnde kayda ahnmrq ve birbirleri arasrndaki iliqkileri
tatltmlanmtqtrr. Gorev, yetki ve sorumluluklar, birimlere imza karqrh[r teblig edilmiqtir.

4.5.2-Yiinetim Temsilcisi

Ust yonetim tarafindan yonetim sistemi igin gerekli proseslerin oluqturulmasrnr ve
stirdtiriilmesini safilamak, yonetim sistemi performansr ve iyileqtirilmesi igin herhangi bir
ihtiyag hakkrnda tist yonetime rapor vermek, firma iist yonetimini ve gahqanlarrnr mi.iqteri
qartlanntn onemi konusunda yonlendirmesi amacryla bir Yonetim Temsilcisi atanmrqtrr.

Yonetim Temsilcisinin yetki ve sorumluluklarr Yiinetim Temsilcisi Giirev Tanrmr (GT.05)
doki.imanrnda anlatrldr[r gibidir.

a.5.3-i9 itetiqim

$irketimiz igerisinde birimler ve kiqiler arasrnda ig iletiqim; "telefon, msn, e-posta" difier
formlar ve "duyuru panosu" ile safilanmaktadrr.

s. ircir,i norUuaNLAR

1. FRM.32-YGG toplantr tutanafir
2. FRM.31-Sistem Duyuru Formu
3. PD.08-Mtiqteri iligkileri Prosediini
4. GT.O5-Yonetim Temsilcisi Gorev Tanrmr


