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 Dr. Sied Sadek, CEO COVID-19 salgını otel işletmelerini önemli ölçüde etkiledi. Ancak en hızlı 
toparlananlar bu gerçeği kabul edip uyum sağlayanlar olacak. Normale dönmek 
olarak ifade ettiğimiz yeni süreçte güven kazanmak ve bunu sürdürebilmek her 
zamankinden daha önemli olacak. Otel seçerken misafirlerin ilk önceliği ise şüphesiz 
hijyen ve güvenlik olacaktır.
Peki birincil önceliğiniz önleyici tedbirler mi olmalı? Evet, ancak bu tedbirler ikna 
edici bir iletişim olmadan hedeflenen başarıyı sağlamayacaktır. Oteller, bağımsız 
denetim ve belgelendirme yoluyla; özen gösterdiklerini, sorumluluklarını yerine 
getirdiklerini, uygunluklarını tüm şeffaflıklarıyla kanıtlayarak değerli 
müşterilerinin güvenine sunabilirler.

Yetkin denetçilerimiz güvenilirliğinizi garanti altına almaya hazır. Başarınıza bizler 
de destek olmak isteriz.    

„

„
Olağan dışı zamanlarda başarının en önemli anahtarı, önleyici

kazanmaktır.

tedbirler ve güvenilir iletişim yoluyla müşterilerin güvenini 

Dr. Sied Sadek
Managing Director (CEO)
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SORUMLULUK BİLİNCİ

OTELLERİN SORUMLULUKLARI VE GÖZETİM GÖREVLERİ

Durum tespiti olarak da bilinen gözetim görevleri 
işletmelerinin misafirlere, personele, iş ortaklarına ve halka 
zarar vermemek için gösterdikleri her türlü çabayı ifade eder.

Otel ve restoranların bu görevlere yeteri kadar özen 
göstermemesi ciddi sonuçlar doğurabilir. Hukuki anlaşmazlık 
ve davalarda, gerekli önlemlerin alınmamasından sorumlu 
tutulabilirler.

Bu nedenle sadece misafirleri korumak değil, aynı zamanda 
özen ve tedbirlerinizi belgelendirmek de önemlidir. Bağımsız 
bir üçüncü tarafça yapılan bir denetim, gerekli önleyici 
tedbirleri aldığınızı kanıtlayabilir.  Sonuç olarak sertifikasyon, 
koruma seviyesini tüm paydaşlar için arttırırken, sorumluluk 
risklerini azaltacaktır.

ENFEKSİYON ÖNLEME  & HİJYEN

Otel ve restoranlar, bulaşıcı ve salgın hastalıklar bağlamında 
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

Gözetim görevleri yalnızca misafirler ve personeli değil, 
tesislerin kullanımı veya farklı operasyonların bir sonucu olarak 
enfekte olabilecek tarafları da kapsar. Temizlik 
ekipleri gibi dış yükleniciler bunun en iyi örneğidir.
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DURUM TESPİTİ İLE KANITLANABİLİRLİK 

KURULUŞUNUZUN KORUNMASINA NASIL DESTEK 
OLABİLİRİZ

Hukuki anlaşmazlık veya davalar söz konusu olduğunda 
genellikle belirleyici olan, makul olarak hangi gözetim 
düzeyinin beklendiği sorusudur. DQS tarafından 
gerçekleştirilen durum tespit denetimi:

• Kuruluşların uluslararası kriterlere ve standartlara 
uygunluk düzeylerini belirlemelerine yardımcı olur

• Konaklama hizmetlerinde, gözetim ve sorumluluk 
seviyesini doğrular

• İyileştirme potansiyellerini belirler
• Sorumluluk kaynaklı riskleri azaltır
• Güven kazanma ve sürdürmeye yardımcı olur

• İtibar ve marka imajının korunmasına yardımcı olur

SERTİFİKASYON: HELLO HYGIENE!

Başarılı bir değerlendirme sonrasında oteller, küresel 
uygunluklarını kanıtlayan ‘Global Conformity Mark HELLO 
HYGIENE!’ ile belgelendirilir. Logo ve sertifika; basında, 
pazarlama materyallerinde, web sitelerinde vb. 
kullanılabilir. Ayrıca sertifikalı oteller kamuya açık 
veritabanında kayıtlı olacaktır.
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BELGELENDİRME SÜRECİ

ÖZ DEĞERLENDİRME

Değerlendirmenizi kendiniz online olarak tamamlayın 
ve mevcut durumunuz hakkında rapor alın. Varsa 

gerekli uygunsuzluklarınızı kapatın.

DÖKÜMANTASYON İNCELEME

Hijyen planları, temizlik protokolleri, eğitim 
kayıtları gibi politika ve kuralların gözden 

geçirilmesi.

1 2
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GÖRÜŞMELER VE TESİS ZİYARETLERİ

Yönetmeliklere uygunluğun doğrulanması, yönetim ve 
personel ile görüşmeler, tesislerin görsel olarak 

incelenmesi. Tüm sahaları ziyaret etmek mümkün 
olmadığında örnekleme protokolü izlenecektir.

SERTİFİKASYON VE YAYIN

Tüm uygunsuzluklar kapatıldığında kuruluşunuz GC-
MARK sertifikası ve HELLO HYGIENE logosu almaya 

hak kazanır! Sertifika MyDQS veritabanında yayınlanır.
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DEĞERLENDİRMENİN ODAK NOKTASI

GENEL KONULAR

• Strateji ve Politika
• Risk Analizi
• Genel Hijyen Uygulamaları
• Dezenfeksiyon & Temizlik
• Standart Önlemler
• Bulaşıcı Odaklı Önlemler
• Havalandırma
• Eğitim & Farkındalık

SAHA ODAKLI KONULAR

• Yüzme Havuzları
• Sağlık ve Dinlenme Alanları
• Spor Salonları
• Çocuk Yaşam Alanları
• Yiyecek-İçecek Hizmetleri
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REFERANSLARIMIZ

50.000’DEN FAZLA KURULUŞ 
BELGELENDİRME PARTNERİ OLARAK DQS’i 
SEÇTİ

Yeryüzü altındaki madenlerden gökyüzündeki 
uçaklara, hayat kurtaran tıbbi cihazlardan 
yaşamı keyifli kılan restoranlara kadar her 
sektörde ve her kıtada binlerce kuruluş, değer 
katan değerlendirme ve belgelendirme 
hizmetlerinde DQS’e güveniyor.  

Bir sonrakine hazır mısınız? Başarıyı birlikte 
inşa edelim!
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... KONTAKT

İLETİŞİM

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime 
geçin. Veya 85 ofisimizden birisi ile;

Europe: Belarus • Belgium • Bosnia-Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Denmark • Finland • France • Germany • Greece • Hungary • Ireland • Italy 
• Poland • Portugal • Romania • Russia • Serbia • Slovak Republic • Spain • Sweden • Turkey • Ukraine • United Kingdom
Africa: Algeria • Egypt • Ethiopia • Lybia • Morocco • Nigeria • Rwanda • South Africa • Tunisia
America: Argentina • Brazil • Chile • Colombia • El Salvador • Mexico • USA
Asia / Middle East: Azerbaijan • China • Hong Kong • India • Indonesia • Iran • Japan • Kazakhstan • Korea • Lebanon • Israel • Malaysia
• Pakistan • Philippines • Qatar • Saudi Arabia • Syria • Taiwan • Thailand • United Arab Emirates • Vietnam • Yemen
Australia • New Zealand

dqs@dqs.com.tr
marketing@dqs.com.tr 
www.dqs.com.tr

DQS Türkiye: 
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35

65

125 000

yıllık deneyim 

ülkede 80 
ofis

3000’den

fazla denetçi

denetim günü 

130'u aşkın ülkede 

65 000
 sertifikalanırılmış saha Her yıl 
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