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USB’DEN HABERLER
TÜRKİYE’NİN İLK GLOBALG.A.P BELGESİ USB’DEN
Türkiye’nin ilk GLOBALG.A.P belgesini CMi güvencesi ile tescilli markası Agrocan olan
Can Tekstil Entegre Tesisleri San. Tic A.Ş.’ye veren USB bir ilke imza atmıştır. Tekstil
sektöründeki lider konumu yanı sıra tarım sektöründe de öncü olmaya aday olan Can
Tekstil, Çorlu’da kurduğu 45 dekar topraksız tarım serası ile Türkiye’de GLOBALG.A.P
Seçenek 1 belgesi alan ilk firma olma başarısını göstermiştir.

USB, DÜNYA ÇAPINDA TANINAN “SOIL ASSOCIATION” İLE ORGANİK
TARIM BELGELENDİRME HİZMETİNE BAŞLIYOR
USB’nin temsilcisi olduğu CMi Checkmate International Plc. organik tarım
belgelendirmesinde dünyanın tartışmasız bir numaralı kuruluşu “Soil Association” ile işbirliği
imzalamış bulunmaktadır. (devamı 2. sayfada)

GLOBALG.A.P ÇOKLU ALAN DENETİMİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME
GLOBALG.A.P belgelendirmesinde birden fazla alanda üretim yapan üreticilerin dikkat
etmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır. Burada amaç özellikle EUREPGAP
şartlarıyla ürünlerini tescillendirmiş üreticileri yeni uygulamalar hakkında
bilgilendirmektir. (devamı 2. sayfada)

KALDER 9. MÜKEMMELLİĞİ ARAYIŞ SEMPOZYUMU’NA KATILDIK
Kalite Derneği KALDER’in İzmir Şubesi’nin organize ettiği 9. Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu (MAS) 7-10 Nisan tarihleri arasında D.E.Ü Devlet Konservatuarı Sabancı
Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Türkiye’nin değişik sektörlerinde lider kuruluşların kalite ve yönetim sistemlerindeki başarılı
uygulamaları ile konularında yetkin kişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı yaratan
bu sempozyum boyunca Sempozyum Stant Alanı’nın giriş katında 8 numaralı stantta yer
aldık.

ORGANİK TARIM KONUSUNDA EN ÖNEMLİ SORUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Organik tarım, özellikle son 10 yıldır giderek artan oranda kullanılmaya başlayan bir
kavram. 1940’lardan önce böyle bir kavram yoktu. Çünkü bir tarımsal ürünün organik
ya da organik olmaması konusunu düşünmeye hiç gerek olmamıştı. (devamı Hakan
Ozan ERZİNCANLI Tarımsal Belgelendirme Uzmanı / Baş Denetçi 3. ve 4. sayfada)

USB, EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR
2008 yılını “Eğitim Yılı” olarak hedefleyen USB, size ve sisteminize katkı sağlayacak
Yönetici Sertifika Programlarını da içeren eğitim programlarına devam etmektedir.
(Nisan, Mayıs, Haziran Eğitim Programımız 5. sayfada)

ARAMIZA YENİ KATILAN BAZI MÜŞTERİLERİMİZ
(devamı 6. sayfada)

MEVCUT MÜŞTERİLERİMİZİN BAZILARINDAN BİLGİLER
(devamı 7. sayfada)
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USB DÜNYA ÇAPINDA TANINAN “SOIL ASSOCIATION” İLE ORGANİK TARIM BELGELENDİRME
HİZMETİNE BAŞLIYOR
USB, Türkiye’ de Soil Association temsilciliği ile yapacağı denetimlerle IFOAM (Organik Tarım Hareketleri Uluslararası
Federasyonu) akrediteli uluslar arası geçerliliği olan organik tarım belgelendirmeleri yapmaya başlamıştır.
Soil Association; kanatlı, büyük ve küçükbaş hayvancılık, bitkisel üretim alanlarında organik tarım belgesi vermenin
yanında, sağlık ve güzellik ürünleri, doğadan toplanan ürünler ve tekstil üretimi için de uluslar arası organik tarım belgesi
verebilen ender kuruluşlardan biridir.
Soil Association ile CMi Checkmate International Plc. nin işbirliği, organik gıda ve içecek sektörü için uluslararası
denetim ve belgelendirme altyapısı yaratacaktır. İki kuruluşun birlikte çalışması ile uluslararası denetimlerde harcanacak
zaman ve masraflar % 50'ye kadar düşmektedir.
Bu işbirliğinden sonra USB’ nin belgelendirme alanı Soil Association Organic Certification, BRC, IFS, GlobalGAP,
Assured Produce Scheme ve Tesco Nature’s Choice olarak çok daha fazla genişlemiştir.
İngiliz tüketicileri için Soil Association Organic Certification, logosu, ithal ürünlerin organik ürün standartlarını karşıladığı
konusundaki güvenini sağlamakta, bu da dış ülkelerde bu belgenin değerini arttırmaktadır.
Soil Association hakkında detaylı bilgi için www.soilassociation.org

GLOBALG.A.P ÇOKLU ALAN DENETİMİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME
GLOBALG.A.P belgelendirmesinde birden fazla alanda üretim yapan üreticilerin tüm alanları denetlenmekte ve sadece
bir belge verilmektedir. Ayrıca bu belgeyi edinmek isteyen üreticilerin resmi olarak yapılanmış olması gerekmektedir.
Bu konu ile ilgili en önemli anahtar nokta, üreticilerin, resmi olarak yapılanmış veya tescillendirilmiş bütün uydu aracılığı
ile ölçeklendirilmiş alanların sahibi olmak zorunda olmalarıdır. Daha önceden birçok parçadan oluşan üretim alanlarını
tescillendirmiş üretici, şimdi bütün bu alanları 1 tescil numarası altında parça alanlar olarak tescillendirmeli ve üretici yeni
bir tescil numarası almalıdır. Mevcut belgelendirilmiş üreticiler, ilk denetimde mevcut bütün üretim alanları denetlenerek
yeniden belgelendirileceklerdir. Mevcut belgelendirilmiş üreticiler bütün alanlar ve mahsuller için 1. alan denetiminin
başarı ile tamamlanmasıyla sertifika alacaklardır. Uygunsuzluklarda genel sonuca karşı gelinirse bütün diğer uydu
alanları denetimleri üretici sertifikalarının geri çekilmesiyle sonuçlanabilir.
Yeni üreticilerin çok alanlı şubeleri aynı şekilde ayrı ayrı denetlenecek, fakat sertifikada ve her zamanki gibi eklerinde her
alan sertifikalandığında ek mahsuller yer alacaktır.
Kısaca vurgulanacak en önemli noktalar; her alan tek başına olacak ve şimdilik üretici bir alanda başarısız olursa, her
alan değişik tescil numarasına sahip olacaktır. Yeni kural gereği bir alandaki mahsulü tescillendirilmiş üretici, aksine bir
durum olmazsa bütün alanlardaki mahsulleri ve alanları için de tescilli sayılacaktır.
Mevcut belgelendirilmiş üreticiler yeni numara verilmiş belgelerinde hangi alanlarda hangi mahsullerinin
tescillendirileceğine karar verebileceklerdir.
Bu konu ile ilgili daha detaylı tanımlamalara GG Genel Düzenlemeleri’nden, GG IFA Genel Düzenlemeler Bölüm 3’den,
1. ve 2. paragraftan ve GG IFA Genel Düzenlemeler Bölüm 3 Madde 111.1 ‘den ulaşabilirsiniz.
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ORGANİK TARIM KONUSUNDA EN ÖNEMLİ SORUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ
1970’lere kadar olan süreçte de pek ihtiyaç hissedilmedi. Ancak 1970’ ler sonrası insanlar, özellikle Avrupa halkları,
tarımsal ürünlerin üretimi sırasında birçok kimyasal kullanıldığını, bu kimyasalların sağlığa ve çevreye zararlı
olabileceği düşünülerek konu üzerinde odaklanılmaya başlandı ve görüldü ki tarımsal ürünlerde hastalıklara karşı
kullanılan ilaçlar, bu ürünleri tüketen insanların da sağlığını olumsuz etkileyebilmekte. Görüldü ki kullanılan gübreler
yeraltı sularını tehdit ediyor, ürünleri lezzetsizleştiriyor, toprakları bozuyor ve en önemlisi “gelecekte acaba o
eskiden yediğimiz mis gibi gıdaları bulabilecek miyiz? Çocuklarımız, torunlarımız bunları tadabilecek mi?” sorusunu
sormamıza yol açıyordu.
Peki, organik tarım tam anlamıyla nedir? Açıkçası bu konuda benim dahi çok şikâyetim var. Açık açık bu kavramın
ne olduğunu, neleri içerdiğini bilmiyoruz. İnternette yaptığım kısa bir arama sonucu aldığım organik tarım
tanımlarına gelin bir göz atalım:
Tanım 1- "Organik Tarım, kelime itibariyle sentetik ve kimyasal ilaçlar ile gübrelerin kullanımının yasak olduğu
kontrollü bir üretim şeklidir”.
Sorgulama 1- Bu ifadeden anlıyoruz ki organik tarımda sentetik ve kimyasal ilaçlar ve gübreler yasaktır ve bu
üretim kontrollüdür. Peki, organik tarım sadece bu mudur?
Tanım 2- Organik (ekolojik/biyolojik) tarım; toprağı, havayı, suyu koruyarak ona zarar vermeden sürdürülebilir
üretimi sağlamak; biyoçeşitliliği korumak, kontrollü ve sertifikalı üretim metodu ile tüketiciye sağlıklı ürünler
sunmaktır.
Sorgulama 2- Bu bence daha iyi bir tanım.
Tanım 3- Ekolojik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve
sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.
Sorgulama 3- Bu tanım daha çok gıda güvenliği kaygılarına odaklanmış bir tanım. Tam olarak açıklamıyor.
Tanım 4- Organik tarım, geleneksel tarımla karşılaştırıldığında daha az dış tarımsal girdilerin kullanıldığı, fakat
daha çok biyolojik yoğunluğun yer aldığı alternatif bir tarım sistemidir.
Sorgulama 4- Evet bu da işin bazı kısımlarını açıklayan bir tanım. Hiç tarımsal girdi kullanmadan üretim yapmak
söz konusu değil. O halde bu işin adı tarımsal üretim değil doğadan toplayıcılık olmalı. Ki onda bile girdi olarak
işgücü var.
Tanım 5- Organik Tarım (Biyolojik, Ekolojik Tarım): Tarımsal üretimin insana ve çevreye zarar vermeden
gerçekleştirildiği, ekolojik sistemde sentetik kimyasallar ve bu kimyasalların hatalı uygulamaları sonucu kaybolan
doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik bir tarım yöntemidir. Organik tarım bir “alternatif tarım” yöntemi değildir.
Geleneksel tarımın, günümüz teknoloji ve koşullarında uygulanmasıdır. Konvansiyonel tarım ise “sentetik kimyasal
tarım” olarak ifade edilmelidir. Sürdürülebilir, IPM, alternatif, iyileştirilmiş tarım yöntemleri organik tarım olarak
değerlendirilemez. Bu tarım yöntemlerinde sentetik kimyasalların kullanımı kontrol altına alınırken organik tarımda
sentetik kimyasal girdiler kullanılmamaktadır.
Sorgulama 5- İşte bir otorite daha çıkıyor ve az önce başka bir tanımcının “alternatif” dediğine “alternatif değildir”
diyor. Kafamız daha da karışıyor.
Organik tarım yönetmeliğinde iyi bir tanım var gibi. Ancak buradaki tanım da organik tarımı açıklamıyor, organik
tarım faaliyetlerini açıklıyor. Buna göre “organik tarım faaliyetleri, toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar
kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması,
hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile
ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini ifade eder.” denilmekte.
Daha da çok tanım bulabilir ve değerlendirebiliriz ancak okuyucuyu sıkmak istemiyorum. Burada bir gerçeği kısaca
anlatmak istedim. Bu gerçek açığa kavuştuğunda şu sorular cevap bulabilecek:
1- Organik tarım neden yeteri kadar gelişmiyor?
2- Organik tarımsal üretim yapmak neden zor?
3- Organik ürünleri pazarlamak neden zor?
4- Neden tüketici istediği organik ürünü kabul edilebilir fiyata istediği zaman ulaşamıyor?
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Açıkçası organik tarımın “ne” olduğu, nasıl yapılması gerektiği şu an itibarı ile tam belirli değildir. Tarım
Bakanlığımızın
yayınladığı
yönetmelik
elbette
kimi
konuları
ortaya
koyuyor
(yönetmeliği
http://www.tarim.gov.tr/arayuz/10/icerik.asp?efl=uretim/organiktarim/organik_tarim.htm&curdir=%5Curetim%5Corg
aniktarim&fl=organik.doc web adresinde görebilirsiniz).
Ancak maalesef bu yönetmelik uluslar arası çapta denetlenebilir değil. Bazı kuralların nasıl olması gerektiğini
ortaya koyuyor ancak bize tam olarak bir yol haritası çizmiyor. Sayın bakanımız bir beyanında, “tarım sektöründe
entelektüeller yok, bu yüzden sektör gelişmiyor” demiş. Bu görüşe katılıyorum ve konuyla ilgili eleştirilerimi
açıklayıp, düzeltmelerle ilgili yol almayı umuyorum. Bana göre en önemli sorunlar şunlar:
1- Mevcut yönetmelik, uluslar arası anlamda tanınır olabilecek yapıya haiz değil. Bu yönetmeliğin uluslar arası
anlamda geçerli olabilmesi için öncelikle ISO 45011 standardına uygun yazılması gerekmekte.
2- Yönetmelikteki bazı izin verilen maddeler, uluslar arası alanda izin verilmeyen maddeler. Geçenlerde organik
elma üreten bir tanıdığım bana elma iç kurdu ile nasıl savaşabileceğini sordu. Adını hatırlamadığım bir kimyasal adı
söyledi. Dediğine göre bu kimyasal ülkemizde organik tarım için izinli ancak Avrupa’ da yasakmış. Bu durumda
şöyle bir soru oluşuyor kafamızda: Avrupa’ nın organik ürünleri bizimkilerden daha mı organik?
3- Şu an bir üretici organik tarım üretimine başlamak istese elbette öncelikle bir sertifikasyon kuruluşuna gitmek
zorunda. Oradan aldığı kimi yönergelerle üretimini yapmaya çalışıyor. Üretimle ilgili çalışmalar kontrolörler vasıtası
ile yürütülüyor. Çok net bir sistem olduğu söylenemez. Bence sağlıklı yapı şöyle olmalıydı: devlet onay birimi
olmalı, bir sivil toplum örgütü yayım birimi olmalı. Örneğin bu örgütün oluşturduğu teknik komite ve standart
komitesi standartları yayınlamalı. Standartlar tüketici derneklerinden, üniversitelerden, bakanlıktan,
perakendecilerden görüş alınarak çıkarılmalı. Ve bir de tescil ve sekretarya işlerini yürüten bir özel şirket olmalı.
Başvurular bu şirkete gelmeli, başvuru başına kuruş bazında cüzi bir ücret alınmalı ki şirket faaliyetine devam etsin.
Bu şirket ilgili bilgi ve raporları dönemsel olarak bakanlığa ve kamuoyuna açıklamalı.
Şu an maalesef organik tarımda sadece ülkemiz değil dünya çapında tam bir sistematik yapılanma yok. Bence
organik tarım bu yüzden yeterince yaygınlaşamıyor.
Bu konuda en etkin çalışan uluslar arası kurum IFOAM. IFOAM’ ın uluslararası alanda geçerli olan bir standardı var
( http://www.ifoam.org/organic_facts/justice/pdfs/Guidance-Document.pdf web adresinde görebilirsiniz). Ancak
dünya çapında sadece bazı belgelendirme kuruluşları IFOAM standartları ile çalışıyor. Bence ülkesel bazda IFOAM
ile anlaşmak ve ülkemizde yerel bir IFOAM bürosu açmak, organik tarım konusunda çalışan bir sivil toplum
kuruluşunu bu standartları ülkemize adapte ederek tercüme eden bir birim haline getirmek ve bir (belki yarı resmi)
bir şirket aracılığı ile belge ve sistem takibi yapmak çok faydalı olacaktır.
Böylece tüm dünyadaki ilgili çevrelerin eleştirilerine rahatça göğüs geren bir organik tarım sistemine sahip
olunabilir. Böylece organik tarım ülke çapında kolayca yayılır. Zamanla organik tarımsal üretim bilgisine, organik
ürünlere ulaşmak kolaylaşır; ürünlerin fiyatları makul seviyelere gelebilir ve organik ürün ihracatımız sağlıklı şekilde
artar. Bu yöntemin uygun olduğunu düşünmemin sebebi, iyi tarım uygulamalarında Eurep derneğinin, Eurepgap
(Globalgap) standartlarında benzer yapıyı kurmuş olması. Şu an Eurepgap (Globalgap) sistemi olabildiğince
sağlıklı ilerliyor. Belge sayıları artıyor, üretici sürekli standardize edilmiş iyi bilgiye ulaşabiliyor. Sayı vermek
gerekirse 2002 yılında 4.000 olan Eurepgap (Globalgap) belgeli üretici sayısı şu an 50.000 in üzerinde. Bu sayı,
grup üreticileri 1 belge aldığı için gerçek sayının çok daha fazla olduğunu düşünmeliyiz elbette.
Oluşturulacak iyi bir istemin acilen gerektiğine inanıyorum. Bana “Nasıl organik tarım yapacağız?” diye soran
üreticilere göreceli olmayan, net cevaplar vermek istiyorum. Yukarıda bahsettiğim yapının organik tarım sektörünün
bu en önemli sorununa iyi bir çare olacağını düşünüyorum.
Benim de üyesi olduğum “Organik Tarım Derneği” ile bu konuda çalışmalar yapmak, ilgili kişilere iyi ve doğru
bilgileri uygun standartların şemsiyesi altında aktarabilmek istiyoruz. Bizimle bu çalışmalara katılmak veya organik
tarım konusunda gönüllü çalışmalarda bulunmak isterseniz, www.otd.org.tr web adresinden, sembolik bir üyelik
ücreti ödeyerek derneğimize üye olabilirsiniz.
Konu ile ilgili bilgi eksiğim veya hatalarım varsa affınızı diler, sözlerimi 20 yüzyıl öncesinden azat edilmiş bir köle
olan Epiktetos lakaplı bir filozofun öğüdü ile tamamlamak isterim: “Yürürken bir çiviye basmamaya, ayağının
burkulmamasına özendiğin gibi, seni yöneten aklın da çarpılmamasına özen!”
Hakan Ozan ERZİNCANLI
Tarımsal Belgelendirme Uzmanı / Baş Denetçi
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EĞİTİMLERİMİZ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)

NİSAN – MAYIS – HAZİRAN AYLARINDA DÜZENLENECEK EĞİTİMLERİMİZ
Süreç Yönetimi ve İyileştirme Eğitimi
KALİTE YÖNETİCİSİ SERTİFİKA PROGRAMI

Toplam Kalite Yönetimi Araç ve Metotları Eğitimi
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi*
Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKA
PROGRAMI

Acil Haller ve Acil Hallere Hazırlık Eğitimi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi
Eğitimi*
Biogüvenlik Standardı Uygulamaları Eğitimi

SAĞLIK SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİCİSİ SERTİFİKA
PROGRAMI

ISO 13485: 2003 “Tıbbi Cihaz ve Medikal Ürünlerde Kalite Yönetim Sistemi”
Eğitimi
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi*
Risk Analizi ve CCP'lerin Belirlenmesi Eğitimi
Hijyen Denetimi Eğitimi

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKA PROGRAMI

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
Uluslararası Gıda Güveliği Sistemleri BRC / IFS /BRC-IoP Eğitimi
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi*
GLOBALGAP / TNC Uygulama ve İç Denetim Eğitimi
Üreticiler için GLOBALGAP / TNC Seçenek–1 Dokümantasyonu Eğitimi

İYİ TARIM UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİCİSİ
SERTİFİKA PROGRAMI - YAŞ MEYVE SEBZE

Tarımsal Pazarlama Organizasyonları (TPO) için GLOBALGAP / TNC Seçenek–
2 Dokümantasyonu Eğitimi
Yaş Meyve Sebze Sektöründe Kalite Sistemleri ve Risk Değerlendirme Eğitimi
İyi Tarım Uygulamalarında İlaç ve Gübre Kullanımı Eğitimi
İyi Tarım Uygulamalarında Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Paketleme Tesisinde Gıda Güvenliği Eğitimi
8 D Problem Çözme Tekniği Eğitimi
6 Sigma Eğitimi

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİM SERİSİ

Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi
Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ) Eğitimi
Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD ) Eğitimi
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

İÇ DENETÇİ EĞİTİM SERİSİ

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
Yönetim Sistemleri Standartların (ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001)
Denetçi Gözü ile Yorumlanması Eğitimi

DENETİM ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİM SERİSİ

Süreç Bazlı Denetim Metodolojisi Eğitimi
Kök Neden Analizi Eğitimi

Daha detaylı bilgi ve eğitim tarihleri için www.usb-tr.com bakınız.
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ARAMIZA YENİ KATILAN BAZI MÜŞTERİLERİMİZ
Ocak - Mart 2008
CAN TEKSTİL ENTEGRE TES. VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Can Tekstil 09.02.2008 tarihinde yapılan denetim sonrası GLOBALG.A.P (EUREPGAP) belgesini almaya hak
kazanmıştır. Tekstil sektöründeki lider konumu yanı sıra tarım sektöründe de öncü olmaya aday olan Can Tekstil,
2007 yılının Kasım ayında Çorlu’da 45 dekar topraksız tarım serası kurarak yüksek kalitede domates üretimine
başladı. 1995 yılında Türkiye’de Tekstil sektöründe ISO 9001 Kalite Güvence belgesi alan 2. firma; 1997 yılında
Türkiye’de Tekstil sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanan ilk firma olan Can
Tekstil, Agrocan markası ile girdiği tarım sektöründe de, Türkiye’de GLOBALG.A.P seçenek 1 belgesi alan ilk firma
olma başarısını göstermiştir.

CRC ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
CRC Elektronik, 15.01.2008 tarihinde yapılan denetim sonrası ISO 9001 belgesini almaya hak kazanmıştır. 2002
yılında kurulmuş olan CRC Elektronik, Telekom operatörlerine ve kurumsal pazara, gelişmiş DC güç sistemleri
temini, toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla satış ve satış sonrası bakım hizmetleri sunan bir firmadır. 1800 m2
imalat alanı, eğitimli ve tecrübeli insan gücü, özgün imalat hatlarıyla Türkiye dışında Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Azerbaycan ve Nijerya gibi pek çok ülkeye ihracat yapmaktadır.
Türkiye’nin her yerinde kurmuş olduğu servis kanalları ile gelişmiş imalat ve tamir altyapısı sayesinde 7 gün 24 saat
servis sunabilmektedir.

MFT TEMİZLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MFT Temizlik, 25.02.2008 tarihinde yapılan denetim sonrası ISO 9001 belgesini almaya hak kazanmıştır. MFT
Temizlik Hizmetleri, kişisel ve genel amaca yönelik ev gereçleri ve malzemelerinin direkt ve üyelik sistemi ile satış
organizasyonu yapmaktadır.
Ocak 2005 tarihinde İzmir’de kurulan firma, bu sene alt yapı çalışmalarını tamamlayarak faaliyete geçirdiği Yalova
ve Aydın’daki irtibat büroları ile faaliyet alanını genişletmiştir.

TRİKOTEK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Trikotek Tekstil, entegre kurmuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin 13.02.2008 ve
14.02.2008 tarihlerinde yapılan denetimi sonrası, OHSAS 18001 ve ISO 9001 belgelerini almaya hak kazanmıştır.
1994 yılında triko örme-hazır giyim alanında faaliyete geçen Trikotek Tekstil, kullandığı teknolojik makine ve
donanımlar yanında, üretim takip yönetimindeki otomasyon sistemleri ile kaliteyi doğru fiyata en kısa zamanda elde
ederek, grup markaları ağırlıklı olmak üzere; İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç gibi birçok Avrupa
ülkesinin ünlü markalarına üretim yapmaktadır.

DUYAR DANIŞMANLIK LOJİSTİK MAĞAZACILIK İNŞAAT GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Duyar Ltd. Şti. 15-16.03.2008 tarihlerinde yapılan denetim sonrası ISO 9001 belgesini almaya hak kazanmıştır.
Dağıtım, matbaacılık, organizasyon ve pazarlama sektörlerinde uzmanlaşmış profesyoneller tarafından kurulmuş
olan Duyar Ltd. Şti. müşterilerine uzman olduğu kurye, nakliye, dağıtım, depolama, gizli müşteri ve kurumsal
denetim, saha çalışması ve organizasyon hizmetleri konularında çözümler sunarak ve müşterilerinin iş yükünün
önemli bir bölümünü üstlenerek var olan işlerine katma değer sağlamaktadır.

CMB YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
CMB Yatçılık, 16.02.2008 tarihinde yapılan denetim sonrası ISO 9001 belgesini almaya hak kazanmıştır. Çeşitli
alanlarda başarılı yatırımlar yaparak büyüyen Başaran Group’un bir iştiraki olan CMB Yatçılık’ın tersaneleri
ülkemizin yatçılık alanında hızlı gelişme gösteren şehirlerinden Antalya’dadır.
Tasarım konusunda dünyanın ve Türkiye’nin en ünlü ve yetenekli yat tasarımcıları ile işbirliği yapmayı tercih eden
firma, seçkin deniz tutkunlarının hayallerini süsleyen lüks yatları yüksek kaliteli malzeme ve eşsiz işçilikle inşa
etmekte, en kaliteli aksesuar, mobilya, makine ve dijital aletler ile donatmaktadır.
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MEVCUT MÜŞTERİLERİMİZİN BAZILARINDAN BİLGİLER
EGELİM KİMYA TEKSTİL GIDA MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
10.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu olan modern üretim tesislerinde organik ve inorganik tescilli gübre üretimi
yapmakta olan Egelim Kimya, organize dağıtım kanalları, 1000'e yakın ürünü ile Türkiye'nin büyük sanayi firmaları
başta olmak üzere tüm yurtta 1000'in üzerinde firmaya hizmet veren lider bir firma konumuna ulaşmıştır.
Müşteri odaklı ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışı ile 2005 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
belgesine sahiptir.

İLKA ŞEKERLEME MAMULLERİ VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
İlk olarak 1991 yılında Ankara'da kestane şekeri satış amacıyla kurulmuş olan İlka Şekerleme, 1995 yılında
Bursa'da KARDELEN markasıyla kestane şekeri ve yan ürünleri imalatına başlamıştır.
Ülkemizde Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova, İzmit illeri ve çevresinde etkin bir şekilde satış noktaları bulunan
İlka Şekerleme, makine parkurunu gün geçtikçe genişletmekte ve ürünlerini Amerika, Avrupa ve Orta Doğu
Ülkelerine de ihraç etmektedir.
Hijyenik şartlarda başarıyla üretim yapan İlka Şekerleme, 2007 yılından beri ISO 22000 belgesine sahiptir.

BİRLİK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
1990 yılında deneyimli ortakları ile kurulmuş olan Birlik Mobilya, halen Kartal'da 3000 m2 Kastamonu'da 16000 m2
arazi üzerinde 5000 m2 kapalı alanda kurulu tesislerinde en yeni teknoloji ile dünya standartlarında üretim
yapmaktadır.
2005 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip firma, kurumsal ve özel müşterileri ile çok
zengin ve başarılı bir referans birikimine sahiptir.

ŞAHTAŞ ETHEM ŞAHİNLER TOPRAK SANAYİ A.Ş
1979 yılında makine yapımı toprak kaplar üretimi ile faaliyetine başlayan Şahtaş, 2002 yılından itibaren geleneksel
yöntemlerle tamamen el yapımı zemin, duvar, çatı kaplama malzemeleri ve dekoratif ürünler üretmeye başlamıştır.
Toplam üretim alanı 155.000 m2 yi bulan Şahtaş, ürünlerini, bünyesinde kurmuş olduğu laboratuarında son
teknoloji olanaklarıyla kontrol ederek dünya standartlarını sağlamaktadır.
Ürünlerinin, müşteriye kusursuz bir şekilde ulaşmasını kendi sorumluluğu olarak kabul eden kuruluş, 2007 yılından
beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

BAŞARAN GIDA TİCARET VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
1997 yılında fındık üretim tesisini Trabzon’da kurmuş olan Başaran Gıda Tic. ve Turizm İşletmeleri A.Ş. bu gün
7000 m2 kapalı alanda yıllık 30.000 ton kırma ve 10.000 ton işleme kapasitesini maksimum seviyede tutmaya özen
göstermekte ve amaca yönelik olarak oldukça hijyenik şartlarda üretim yapmaktadır.
En modern aletlerle donatılmış laboratuarlarının kontrolünde ‘önce kalite’ anlayışına uygun olmayan hiçbir faaliyete
izin verilmeyen tesiste 2004 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini başarıyla uygulanmaktadır.

OĞRAŞ TOPRAK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Oğraş Toprak, 1995 yılında Boğazköy Amasya’da özelleştirme idaresinden satın aldığı süt işleme tesisi ile faaliyete
başlamıştır. 20.000 lt/gün süt işleme kapasitesi olan tesis zaman içerisinde çeşitli makine, araç, donanım ve
tesislerle takviye ve modernize edilerek geliştirilmiş, günümüzde 200.000 lt/gün kapasitesi ile büyük bir tesis haline
gelmiştir. Bu örnek kuruluş Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinde kurulan süt üreticileri birlikleri ve
kooperatifinden sağladığı sütler ile bölge süt üreticisi ve üretimini desteklemekte, en son teknoloji ile ürettiği Bakraç
ve Saygılı markalı ürünleri ile tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
2005 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan firma, 2007 yılından beri ISO 22000
belgesine de hak kazanarak tecrübeli, yetkin ve istekli personel kadrosu ile yoluna devam etmektedir.
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Nesrin SERİN,
Genel Müdür / Baş Denetçi

nesrinserin@usb-tr.com

Semira ÖZEREN
Sistem Belgelendirme Uzmanı / Denetçi

semiraozeren@usb-tr.com
Ulusal Sistem Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Merkez Ofis: Sinanpaşa Mah. Şair Leyla Sok. No: 13/5 34353
Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (212) 259 57 14, Faks: (212) 259 83 24
E-posta: info@usb-tr.com
Şube: Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D: 202 Kavala Plaza 35230
Çankaya/İZMİR
Tel: (232) 446 44 16, Faks: (232) 446 49 12
E-posta: izmir@usb-tr.com

www.usb-tr.com

“Ulusal ve Uluslararası pazarlar için,
USB sizin çözüm ortağınızdır”

Derya ÇETİŞKOL,
Gıda Güvenliği Belgelendirme Uzmanı /
Denetçi

deryacetiskol@usb-tr.com

Hakan Ozan ERZİNCANLI
Tarımsal Belgelendirme Uzmanı / Baş
Denetçi

oerzincanli@usb-tr.com

İsmail CARAN
Sağlık Sektörü Belgelendirme Uzmanı /
Denetçi

ismailcaran@usb-tr.com

Hakan BARTIN
Baş Denetçi

hakanbartin@usb-tr.com

Levent YILDIRIMER,
Teknik Uzman / Denetçi

leventyildirimer@usb-tr.com

Demet BATU,
Finans ve İdari İşler Müdürü

demetbatu@usb-tr.com

Aykut ONKARDEŞLER,
Finans ve İdari İşler Uzmanı / Denetçi

aykuto@usb-tr.com

