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Çünkü Standartlar Önemlidir
DQS denetimleri bağımsız uzmanların değerli perspektifini
sunar. Doğru soruları soruyoruz, gerçekleri analiz ediyoruz ve
yönetim sistemlerini değerlendiriyoruz.
• Seçilen süreçler ne kadar etkili?
• İstenilen sonuçları tutarlı bir şekilde veriyorlar mı?
• Yönetim ve destek süreçleri ne kadar etkili?
• Çözümler kısa mı yoksa uzun vadeye mi odaklanıyor?
Kaliteye ve kurumsal sağlık kavramına inanıyoruz. Sağlıklı
kuruluşlar pek çok açıdan başarılı olurlar;
• Müşterilerine iyi ürünler ve hizmetler sağlarlar,
• Kar üretirler oranlarını artırırlar ve sürdürülebilir bir
geleceğe yatırım yaparlar,
• Doğru insanları çekerler ve kısa vadeli düzeltmeler
yerine daima uzun vadeli çözümleri tercih ederler.
DQS, dünya çapında kalite odaklı şirketler için - kurumsal
sağlık ve başarıyı önemseyen şirketler - saygın bir
sertifikasyon ortağıdır.

Müşterilerimizin spesifik gerekliliklerini her zaman göz önünde
bulundurarak, süreçleri iyileştirmek için denetim ve belgelendirme
hizmetleri sunuyor, böylece sürdürülebilir iş başarısı sağlıyoruz.
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KALİTE HAKKINDA

ISO 9001
tedarikçi denetimleri

kalite sosyal sorumluluk
başarı TAPA
Standard
belgelendirme
uzmanlık ISO 13485
ISO 27001

uluslararası

kalite

TISAX

IFS
iş sürekliliği
FSSC 22000
ISO/TS 22163

uyumluluk
süreç
işyeri güvenliği
sürdürülebilirlikhizmetISO 14001
SEDEX

ISO 50001

risk yönetimi

ISO 29990

AS/EN 9100

norm

IATF
16949
organik
vizyon
BRC

gıda

Kalite Üzerine Müşteri Perspektifleri
Ürün ve Hizmet Kalitesi
Müşterilerin beklentileri iyi şeyleri satın almaktır. Ürün ve
hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılamaları, amaçlanan
kullanım doğrultusunda çalışmaları ve uzun ömürlü olmaları
bekleniyor. Müşterilerimiz ve DQS için kalite, sürdürülebilir iş
başarısının anahtarıdır.

İnsanların Kalitesi
Personelin yeterliliği ve taahhütlerini yerine getirmesi her sağlıklı
kuruluş için temel gereksinimlerdendir. Güçlü ekiplerle ve yetkin
kişilerle çalışmak önemli bir rekabet avantajı sağlar. DQS' te
insanlara yatırım yapıyoruz. Buna karşılık ise çalışanlarımızın,
denetçilerimizin ve uzmanlarımızın motivasyonu, uzmanlığı ve
bilgi birikimi ile ilgili müşterilerimizden takdir topluyoruz.

Yönetim Sistemlerinin Kalitesi
DQS sertifikaları bir başarı işaretidir ve gelecekteki performansın
vaadidir. Uluslararası geçerli sertifikalarımız dünyanın dört bir
yanındaki şirketler için güven oluşturur.

DQS ve müşterilerimiz için kalite yönetimi, kaliteden ilham alan
kalıcı bir taahhüttür.
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KALİTE ODAKLI SÜREÇ

Yönetim Sistemleri ve Süreçler
Artık, paydaşlar kısa vadeli performanstan ziyade uzun vadeye değer
veriyorlar. Örgütsel sağlık, örgütsel uyum, yürütme kapasitesi ve en
önemlisi, yenilenme ve uyum sağlama yeteneği ile büyür. Şirketlerin
değişen pazar taleplerini karşılamak ve aşmak için yeterince hızlı
dönüşmeleri gerekir.
Yönetim sistemleri bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Sürekli
iyileştirmeye odaklanmaları, üst yönetimin taahhüdü ve katılımıyla
desteklenmeleri, onları kurumsal sağlığı geliştirmek için ideal bir araç
haline getiriyor.
DQS, yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin gücünü ilk tanıyanlardan
biriydi ve o zamandan beri bunlara odaklandı. Süreç odaklı
denetimler, yönetim sistemlerinin etkinliğini artırıyor ve müşteri için
ölçülebilir katma değer üretiyor.
Her denetim sırasında, güçlü, zayıf yönleri, riskleri ve fırsatları
belirleriz. Kalite odaklı süreçler ve sistemler temelinde başarı için
çalışan organizasyonlara destek oluruz. Denetim, müşteriye özel
gereksinimleri de göz önünde bulundurmayı hedefler ve DQS
denetçileri, sadece uyumluluğun değerlendirilmesinin yanı sıra,
sistemlerin ve süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini sistematik olarak
değerlendirir.

Sadece bir kontrol listesi denetimi değil... amacımız bir kuruluşun
güçlü yanlarını bulmak, zayıf yönlerini ele almak ve müşterilerimizin
gelişimine yardımcı olmaktır.
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SERTİFİKA PROGRAMLARI

Tüm iş sektörlerinde 200'den fazla standart için sertifika ve denetim sunuyoruz:
Kalite Yönetimi
Kurumsal Sağlık ve İş Güvenliği
Çevre Yönetimi
Enerji Yönetimi
Bilgi Güvenliği ve Veri Koruma
Sürdürülebilirlik
İş ve Hizmet Mükemmelliği
Risk Yönetimi
Sektöre özel standartlar: Otomotiv, Demiryolu, Lojistik, Havacılık ve
Uzay…
■ Gıda ve Tüketici Ürünleri
■ Tıbbi Cihazlar
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Denetimler ve Akreditasyonlar
DQS denetimleri her zaman nesnel, bağımsız ve değerlidir.
Uluslararası kabul görmüş standartlara dayanarak, DQS Grubu
200'den fazla akredite, yetkili veya onaylanmış sertifika programı
ve denetim hizmeti sunmaktadır. DQS, müşterilerimizin
ihtiyaçlarını karşılamak için DAkkS, ANAB, UKAS ve daha birçok
uluslararası akreditasyona sahiptir.

Dünyadaki en deneyimli denetim servis sağlayıcıları
arasındayız. Portföyümüz aşağıdaki gibidir:

DQS Holding GmbH

■ Sertifika denetimleri

■ Şirket ve sürece özel denetimler
■ Tedarikçi denetimleri
■ Uygunluk denetimleri

■ Performans denetimleri
■ İnceleme denetimleri

■ Entegre sistem denetimleri

August-Schanz-Straße
21
60433 Frankfurt
am Main
Deutschland

Tel. +49 69 95427-0
Fax +49 69 95427-111
dqs.zentrale@dqs.de
www.dqs-holding.com

Member of:

Geschäftsführer:
Michael Drechsel
Stefan Heinloth

Sitz Frankfurt
am Main
Amtsgericht HRB
54018
Ust-IdNr. DE 114141745
Steuer-Nr. 045
231 74210

■ Grup sertifikaları ... ve daha fazlası
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GLOBAL & YEREL

Cezayir
Amerika

Güney Afrika

Brezilya

Filipinler

Çin

İspanya
Meksika

Sırbista n

Kata r
Etiyopy a

Yerel Uzmanlıkta Global Erişim
Siz neredeyseniz biz oradayız. Günümüzün oldukça bağlantılı ve
küresel ekonomisinde, güvenilir bir iş ortağının iş yaptığınız her
yerde sizinle birlikte çalışmasını beklersiniz.
Küresel tedarik zincirleri uzarken ve karmaşıklaşırken, 130'dan
fazla ülkedeki sertifikalı müşterilere yerel uzmanlık sağlıyoruz.
Uzman denetçilerimiz ve personelimiz ilgili yerel dilleri konuşur ve
endüstrinin en iyi uygulamaları, yasal gereklilikler ve piyasa bilgileri
konusunda güvenilir yerel uzmanlık sunar.
DQS, müşteri beklentilerine yerel bakış açısıyla yaklaşarak,
yönetim sistemleri çözümleri sunar. İş risklerini ve fırsatlarını etkin
bir şekilde yönetirken kuruluşunuzun içeriğini düşündüğünüze dair
güven verir.
Global iletişim kurun ve yerel olarak erişin. DQS, 60'tan fazla
ülkedeki 85 ofisten oluşan bir küresel ağ aracılığıyla kültürel
engelleri ve dilleri aşarak, yerel uzmanlığa düşük maliyetli bir
şekilde hızlı erişim sağlar.

DQS, müşterilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için
küresel uzmanlığı yerel uzmanlıkla birleştirir.
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GLOBAL & YEREL

2,500

denetçi ve
uzman

65,000

sertifikalandırılmış
firma

130
ülkede

her yıl

125,000
denetim günü

85
ofis

60
ülke

IQNet
Üyesi
34 Uluslararası
İş Ortağı İle
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DENETİM VE YETERLİLİK

Ortaklar Paydaşlardır
Müşteri, çalıştığımız her şeyin merkezinde yer almaktadır. Bu
nedenle müşterilerimizin DQS Hissedarlar Kurulu'nda sandalyeleri
vardır: DQS Holding GmbH'de dört büyük Alman sanayi birliğinin
hisseleri bulunmaktadır. Bu bize, müşterilerin ilgi alanlarına ilişkin
bir görüş sunmanın yanı sıra kendi sektörleri hakkında deneyim ve
bilgi sağlar.
Kurul, ana hissedarlar DIN (Alman Standardizasyon Enstitüsü),
DGQ (Alman Kalite Derneği) ve bir ABD ürün güvenlik şirketi
olan UL (Underwriters Laboratories) tarafından
tamamlanmaktadır. Bu üç ana hissedarın standardizasyon,
eğitim ve ürün belgelendirmesinde onlarca yıllık deneyimi,
yönetim sistemleri çözümleri ortağınız olan DQS için bilgi tabanı
ve bilgi birikimi sağlar. Aynı zamanda, sektörden piyasa
koşulları, gereksinimler ve yönetim zorlukları konularındaki
doğrudan bilgi girişleri bizi doğru yolda tutuyor.

„

Bu şekilde, DQS ana paydaşlarımıza odaklanmaya devam
etmektedir. Bu ana paydaşlar ise son 30 yıldır başarıyla
denetlediğimiz ve onayladığımız organizasyonlardır.

„

DQS, uluslararası tedarik zincirlerinde güvenilir performansı teşvik
ederek, Alman ve dünya ekonomisine hizmet eden değerli bir
sertifikalandırma kuruluşudur.
Christoph Winterhalter
DIN İcra Kurulu Başkanı
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DENEYİM

Almanya'da TGA
tarafından ISO
9001/2/3 için yapılan
ilk akreditasyondur.

Uluslararası çalışan ilk
DQS ofisi Brezilya’da
kuruldu.
DQS’in Uluslarası ilk
yönetim toplantısı
gerçekleş tirildi.

DQS’in ilk paydaşı,
Hottinger Baldwin’in
şirketi olan
Messtechnik GmbH,
ISO 9001 ile
belgelendirildi.

1985 1986

DQS Dr.W. Hansen
tarafından kuruldu.

1990

DQS şimdilerde IQNet
olarak bilinen EQNet’ in
kurucu üyelerindendir.

1991

1994

1995

DQS, ürün portföyünü
genişleterek tıbbi cihazlar
için onaylanmış bir kuruluş
haline geldi.

1998

2000

DQS, dünyanın ISO /
TS 16949 ilk akredite
belgelendirme
kuruluşudur.

DQS Rusya faaliyete
geçen 20. ofis oldu

Surinam'daki ilk DQS
belgelendirilmesi
gerçekleştirildi.

75. DQS ofisi
Finlandiya'da kuruldu.
DQS dünya çapında
IRIS demiryolu
sertifikasını veren ilk
kuruluştur.

2002

2004

Çin’de 1500 denetçi
DQS gruba katıldı.

2006

DQS 30. yıldönümümüzü
kutladı.

2008

UL MMS entegrasyonu ile
DQS bugün dünyanın
önde gelen yönetim
sistemleri belgelendirme
şirketlerinden biridir.

2012

2013

50.000 DQS sertifikası
ABD’de yayınlandı.

2015

2018

2019

Cezayir'deki ilk IATF
16949 belgelendirilmesi
gerçekleştirildi.
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DENETİM YETERLİLİĞİ

Fark Yaratan DQS Denetçileri
• Bir Diyalog olarak Denetim
DQS denetçileri bir denetimi eşit ortaklar arasında profesyonel bir
diyalog olarak görmektedir. Kontrol listelerini tamamlamak yerine,
DQS denetçileri tamamen denetlenene ve kuruluşun yönetim
sistemlerini anlamaya odaklanır.

• Müşteriye özel denetim planlaması
DQS denetimleri, her bir organizasyonun ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı
planlanır. Yönetim sisteminin olgunluğunun yanı sıra teknolojik,
ekonomik ve kültürel bağlamın değerlendirilmesini de içerir.

• Teknik yeterlilik

• Motivasyon olarak denetimler
Yetkili denetçiler tarafından yapılan DQS denetimleri, DQS
müşterileri için katma değer yaratmakta, yönetim sistemlerinin
güçlerini ve potansiyellerini belirlemektedir. DQS denetçilerinin
saygınlıkları ve sosyal yeterlilikleri başarılı bir denetimin önemli bir
bileşenidir.

„

DQS denetçileri, aynı zamanda uygulamalı deneyime sahip
oldukları endüstri sektörlerinde, yönetim teknikleri ve denetim
konularında geniş deneyime sahiptir.

„

DQS uyarlanmış bir küresel denetim yaklaşımı ve standart yorumların
ortak bir anlayışını teşvik etmektedir. Bu amaçla, her Ocak ayında
Frankfurt'ta başlatılan zorunlu bir denetçi eğitim programı düzenliyoruz.
Bunu, standartlar hakkındaki son gelişmeleri, denetim teknikleri,
görüşme yöntemleri ve vaka çalışmalarını içeren yerel eğitimler takip
ediyor. Her yıl 2500'den fazla denetçi bu eğitimlere katılmaktadır.

Dr. Claude Nunn

Uluslararası Denetçi Yetkinliği
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İLK ELDEN UZMANLIK

Nabız Tutmak
Müşterilerimizin nabzını tutarak, onları neyin heyecanlandırdığını
söyleyebiliriz. Ve bugün en heyecan verici konulardan bazıları:
sürdürülebilirlik, çevreye bağlılık, etik kaynak bulma ve bilgi
güvenliği. Toplum, üreticilerin, tedarikçilerin ve verilerinin
kaynaklarına, davranışlarına, güvenliğine ve bağlılıklarına giderek
daha fazla ilgi duyuyor.
Standardizasyonun nabzını tutarak, müşterilerimizin dünya
standartlarında çıkarlarını temsil ediyoruz. DQS, çeşitli ulusal
standardizasyon kurumlarında ve ISO çalışma gruplarında temsil
edilen standartların geliştirilmesine fazlasıyla katılmaktadır. Bu
nedenle DQS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17021 ve
daha pek çoğu gibi temel yönetim sistemi standartlarının
geliştirilmesine ve gözden geçirilmesine katkıda bulunmuştur.

„

Piyasanın nabzını tutarak, müşterilerimizi erkenden
bilgilendirebiliriz. Artan standartlar ve spesifikasyonlar göz önüne
alındığında, standartlar ve belgelendirme dünyasında neler olup
bittiğini bilmek her zamankinden daha önemli. Müşterilerimize ve
denetçilerimize kişisel toplantılar ve denetimler sırasında ve ayrıca
web seminerleri, eğitimler, bültenler ve sosyal medya aracılığıyla ilk
elden ve güncel bilgiler sağlıyoruz.

Cevapları almak istiyorsanız, güncel olmanız gerekir.

„

DQS'te değişen pazarları ve değişen ekonomik ortamları yakından
takip ediyoruz. Yenilikler ve keşfedilmemiş iş alanlarını
değerlendiriyoruz; Doğru zamanda doğru çözümleri sunabilmek için
müşteriler vb. paydaşlardan, endüstri, ürün yönetimi, pazarlama,
satış veya müşteri hizmetlerinden gelen bilgiler sürekli
değerlendirmeye alınmaktadır.

Dr. Dieter Stadler

Uluslararası İş Geliştirme
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DQS - Tercih Edilen Ortak
Müşterilerimiz, kendi müşterileri, düzenleyiciler, çalışanlar ve
hissedarlar gibi birçok paydaştan gelen farklı beklentiler nedeniyle
bir takım zorluklarla karşı karşıyadır. Ayrıca, dinamik pazarlar,
karmaşık bir dış ve iç faktör ağında hızlı bir değişim yaratmaktadır.
Böyle zorlu pazar ortamlarında, sürdürülebilir iş başarısı adına
dengeli çözümler oluşturmak için etkili yönetim sistemlerine
ihtiyacınız vardır.

DQS, profesyonel denetimler sırasında ilgili taraflardan
çok sayıda beklentiyi dengeleme yaklaşımını teşvik eder:
■ Sistemleri ve süreçleri uluslararası standartlara göre

değerlendiriyoruz - bireysel çözümlere saygı duyuyoruz.
■ Yönetim sistemleri için bağımsız bir uzmanın dış perspektifini
ekliyoruz - ve organizasyonların kendine özgü özelleklerini
anlıyoruz.
■ Çalışanlarımızın kapsamlı uzmanlığına yatırım yapıyoruz ve müşterilerimizi dinlemek için zaman ayırıyoruz.

Neredeyse her endüstri sektöründeki 2500'den fazla denetçi ve
uzmanla DQS, değerler ve denetim ilkelerinde tutarlılık temin
eder. % 98'lik üstün müşteri sadakatimiz, müşterilerimizin DQS'i
tercih ettikleri ortak olarak gördüklerini kanıtlıyor.
Yüksek kalite değerlendirmeleri olan kuruluşlara, iş hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olmak için destek veriyoruz. Dünya
çapında saygın müşterilerimizle ortaklık ruhunu koruyoruz;
yetkinlik, saygı ve güvene dayalı bir ortaklık.
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Michael Drechsel

Stefan Heinloth

Managing Director

Managing Director, Chairman

BİZE ULAŞIN
DQS Turkey - The Audit Company
19 Mayıs Mah, Sinan Ercan Cad,
Paşa Korusu Sitesi, 18/B1 Blok
34736 Kadıköy/İstanbul
+90 216 457 3839
dqs@dqs.com.tr

DÜNYA ÇAPINDA 85 OFİS
Detaylı bi lgilendirmeye mi ihtiyacınız var?
Lütfen bizimle iletiş ime geçin

www.dqs.com.tr
DQS

üyesidir.
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