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KALİTE POLİTİKAMIZ; 

 

Tahribatsız Muayene, Üçüncü Taraf Gözetim ve Kontrollük alanında, akreditasyon ve uluslararası 

kurallar ile Şirketin kapsam ve bağlamı çerçevesinde stratejik istikametini destekleyen; fiyat ve rekabet 

ortamından bağımsız, faaliyetlerinde objektifliğini asla yitirmeden, insan ve güvenlik önceliğinden ödün 

vermeksizin, müşteri odağını muhafaza ederek tüm iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılayacak ve hatta aşacak güvenilirlik, kalite ve kârlılık seviyesini yakalamak ve oluşan risk, tehdit ve 

fırsatları doğru değerlendirerek sürdürülebilir kılmak hedefimizdir. 

 

Belirlenen bu hedefe ulaşabilmek için INTERCON Endüstriyel Kontrol Hizmetleri A.Ş. tüm risklere 

karşı bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik taahhütlerini ve uygulanabilir şartları yerine getirir, iç ve dış 

paydaşların beklentilerini karşılamak için paydaş memnuniyetini, Faaliyetlerden kaynaklanan her 

türlü riskleri sürekli izler, analiz eder, sürekli uygunluk ve gelişim doğrultusunda personelinin 

motivasyonunun sürekliliğini temin eder, alt yapı ve eğitim ihtiyaçlarını sağlar, iyileştirir.” 

 

 

 

 

Yasin Gökçe ÖZTÜRK                             İlhan CUMBUL 

 Genel Müdür Yardımcısı                            Genel Müdür  
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QUALITY POLICY 

 

Our objective is meeting the demands of all internal & external interested parties achieving and even 

exceeding compatibility requirements in reliability, Quality & Profitability levels supporting the 

strategical course of The Company within the standarts & rules of international accreditation and the 

scope & context of the organisation, independent of price & competition; without losing the sense of 

objectivity & comprimising human & security priority, maintaining Customer focus in the fields of Non-

Destructive Testing, Third Party Supervision & Inspection whilst maintaining sustainability by fairly 

considering the risks, threats & opportunities available. 

 

 

In order to attain these objectives INTERCON Endüstriyel Kontrol Hizmetleri A.Ş. fulfills independency, 

objectivity & confidentiality commitments and conditions applicable against all risks & monitors, 

analysis the satisfaction of the demands of all internal & external interested parties and all service-

related risks arousing whilst providing commitment for maintaining the personnel motivation with all-

time compatibility & development, and improving infra-structure & educational needs. 

 

 

 

 

Yasin Gökçe ÖZTÜRK                             İlhan CUMBUL 

 Deputy General Manager                            General Manager 

 

 


