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ENDÜSTRİYEL HİZMETLER BÖLÜMÜ 
GÖZETİM HİZMETLERİ



1.  MALZEME VE EKİPMANLARA AİT 
KALİTE GÜVENCE (QA) VE KALİTE 
KONTROLÜ (QC)

SGS aşağıdaki uygulamalar dahil, fakat 
bunlarla da sınırlı kalmayan Kalite 
Güvence ve Kalite Kontrol hizmetlerini 
sunmaktadır:

 Malzeme, parça ve bitmiş ürünlerin 
kalite denetimi

 Tedarikçilerin Kalite Güvence ve Kalite 
Kontrol prosedürlerinin incelenmesi 
Gerekli imalatçı testlerine nezaret 
edilmesi

 Dokümantasyon kontrolü, sertifika, 
adet, paketleme ve marka kontrolleri 

 IPP.Net ile global proje koordinasyonu

2.  TEDARİKÇİ/FABRİKA DENETİMİ

SGS, aşağıda belirtilen uygulamaları 
kapsayan tedarikçi değerlendirme  
ve teknik denetim hizmetlerini yürütebil-
mektedir.

 Mevcut / projelendirilmiş iş yükü ve 
ekipman kapasiteleri ile ilgili 
değerlendirmeler, malzeme ve ürün 
kontrol süreçleri

 Kaynak, imalat süreçleri ve yönetim 
yapısı ile ilgili değerlendirmeler

 Kalite yönetim sistemleri ve insan 
gücü yeterliliği, iş sahası gereçleri ve 
imalat teknikleri ile malzemelerin 
işlem ve depolama faaliyetlerine 
ilişkin denetim Tahribatsız muayene 
test prosedürlerinin doğrulanması

3.  SÜREÇ KONTROLÜ

SGS, projelerinizin zamanında ve bütçe 
dahilinde tamamlanması için süreç kontrol 
hizmetlerini de yürütmektedir. Tedarik 
zincirinizde mevcut çok sayıdaki tedarikçi 
ile, projelerinizi zaman çizelgesine uygun 
olarak yürütmek zorlu bir görevdir. Süreç 
Kontrol hizmetlerimiz, tedarikçilerinizin 
teslimatlarını yerine getirmelerini 
sağlayarak projenizin takviminize uygun 
olarak ilerlemesini mümkün kılar.

4.  YÜKLEME VE TAHLİYE GÖZETİMİ

SGS, ürünlerinizin kalite standartlarını, 
teknik şartnameler ve sözleşmeler ile 
ilgili yükümlülükleri karşılayıp 
karşılamadığından emin olmak için, 
gönderi öncesi gözetim hizmeti sunar.  
Bu hizmetimiz, gönderileriniz ile ilgili 
bağımsız ve profesyonel bir kalite, miktar, 
marka, paket/ambalaj ve yükleme 
gözetimi anlamına gelir.

5.  SAHA DENETİMİ

SGS yerinde imalat denetimi ve teknik 
denetim hizmetleri, ürünlerinizin makine 
ve ekipmanlarınızın belirtilen tüm 
gerekliliklere uygun olup olmadığının 
kontrol edilmesine olanak tanımaktadır.

6.  TAHRİBATSIZ MUAYENE TESTİ (NDT) 

Tesisat veya parçaların, malzeme ve 
kaynakların gerekliliklere ve standartlara 
uygun olup olmadıklarından emin olacak 

şekilde değerlendirilmeleri için  
kullanılan birçok teknik, SGS tarafından 
sunulmaktadır. Bu hizmetler; radyografi, 
ultrasonik, kızıl - ötesi termo görüş, 
spektrometre, elektromanyetik test 
cihazı, bilgisayar destekli sistemler, 
yönlendirilmiş elektromanyetik dalga 
kontrol ünitesi vb. kullanılmak sureti  
ile sahada veya laboratuvarlarda  
yürütülmektedir. 

7.  YASAL DENETİMLER 

SGS yasal gereklilikler veya olağan 
endüstri standartlarına dayalı denetimler 
uygulayabilmektedir. Bu denetimlerin 
amacı, gerek yeni, gerekse kullanımda 
olan ekipmanı çalışma alanında denetle-
mektir. Bu hizmet, vinç, kaldırma ve 
çekme ekipmanları, elektrik sistem ve 
tesisatları; inşaat projeleri / binalar ve 
basınçlı kaplar üzerinde yapılacak 
değerlendirmeleri de kapsamaktadır. 
Avrupa yönergeleri (CE MARKING), 
basınçlı kaplar yönergesine uygun olarak 
yürütülen çalışmalar da buna dahildir.
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SGS DÜNYANIN LİDER GÖZETİM, DENETİM, TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞUDUR.
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