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Vonka «Asbest» ile ilgili tüm işlerd; asbest analizi ve ölçümü, envanter raporlarının hazırlanması, danışmanlığı, asbest söküm 
işlemleri ve bunların denetçiliği işlerini yapmaktadır. 

Vonka bu kapsamda asbest laboratuvarına sahip; “Havdaki Asbest Ve Diğer Lifsi Tozların Sayımı” ve “Katı Malzemelerde 
Asbest Tür Tayini” kapsamlarında hizmet vermektedir. 

HSG 248 A2, ISO 22262, VDI 3866, NIOSH 9002 metotları ile Katı Malzemede Asbest Tür Tayini; HSG 248 A1, NIOSH 7400 metot 
ve standartlar ile Havadaki Asbest ve Diğer Lifsi Tozların Sayımı analizlerini yapabilmektedir. 



• Türkiye'nin ilk asbest laboratuvarı 

• Türkiye'nin ilk söküm firması 

• Uluslararası yeterlilik testlerini geçmiş ilk laboratuvar 

• SEM ile analiz yapabilen tek laboratuvar 

• Toprakta suda ve havada asbest analizi yapabilen tek 
laboratuvar 

• Alanında uzman Sertifikalı teknik bir kadro,

• Müşteri memnuniyetini ön planda tutan çözüm odaklı butik 
hizmet, 

• Canlı ve Çevre odaklı çözüm teknikleri, 

• Uygulama tekniklerinde dünyayı takip eden bir anlayış, 

• Profesyonel ekip ve ekipman parkuru, 

• Başarılı şekilde tamamlanmış birçok kamu ve özel sektör 
projeleri



Kalite Politikamız

Vonka asbest ile ilgili işçi ve halk sağlığının olumsuz

etkileyen durumları önlemek için;

• Konusunda yaptığı yatırımlarla, donanım ve yazılım

konusunda en kapsamlı laboratuvar, denetim ve söküm

işlemelerinde sektöründe öncülük yapacağını,

• Yetkinliğini uluslararası laboratuvarlar tarafından

düzenlenen Yeterlilik Testlerine katılarak düzenli

periyotlarda kontrol edeceğini,

• Yaptığı çalışmalarda öncelikli olarak tarafsızlık ve

gizliliği kalite sistemi ile sağlayarak; etik değerleri her

zaman en üstte tutacağını,

• Ulusal yasal mevzuat gerekliliklerinin tamamını yerine

getirmeyi,

• Müşteri taleplerini en iyi şekilde değerlendirip, buna

uygun verdiği hizmetlerde müşteri memnuniyetinde

sürekliliği sağlamayı

• Sektördeki yasal ve teknolojik gelişmeleri yakından

takip ederek, yapısını bu değişikliklere göre sürekli

güncellemeyi,

taahhüt eder.



ÇalışmalarımızÇalışmalarımız

TÜM SÜREÇLERDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ



BELGELERİMİZ

Akreditasyon ve Bakanlık Yetki Belgemiz



BELGELERİMİZ

Uluslararası Yeterlilik Belgelerimiz



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI


