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USB’DEN HABERLER
YENİ WEB SİTEMİZ YAYINA BAŞLADI
Sürekli iyileştirme faaliyetlerimiz çerçevesinde ele alınarak çok daha fonksiyonel hale
getirilen ve kullanıcı dostu birçok özellik kazandırılan web sitemiz, yeni yapısı ile yayına
başlamıştır.

USB, FİDE, FİDAN, TOHUM ÜRETİCİLERİNE
BELGELENDİRME HİZMETİNE BAŞLIYOR

GLOBALG.A.P

Temsilcisi olduğumuz CMi Certification, GlobalGAP Bitki Üretim Materyalleri (Plant
Propagation Material) belgesi vermeye hak kazandı. Bu standart ile sadece yaş meyve
sebze sektörü için üretilen fide, fidan, tohumu değil; tarla bitkileri tarımı için gerekli buğday,
arpa tohumluğunu, süs bitkileri soğanlarını, fidelerini hatta çay fidesini belgelendirmek
mümkün. (devamı 2. sayfada)

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
STANDARDI GEÇİŞİNE BAŞLIYORUZ
Standartta yapılmış olan değişikliklerden dolayı denetleme dokümanlarımızdaki
güncellemelerimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde sistemi hazır olan
firmaların OHSAS 18001 belgelendirme veya gözetim denetimleri bu yeni standarda göre
yapılabilecektir. (devamı 2. sayfada)

2008 YILINDA FİRMALARA YÖNELİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
BAZI EĞİTİMLERİMİZ
USB firmalara özel olarak eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler ile firmalara, sistemleri ile
ilgili eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken noktaları görmeleri konusunda yol göstermekteyiz.
(devamı 3. sayfada)

BRC – FOOD VERSİYON 5 EĞİTİMİ DÜZENLİYORUZ
05 Ağustos 2008 tarihinde İzmir’de, 07 Ağustos 2008 tarihinde Bursa’da ve 12 Ağustos
2008 tarihinde İstanbul’da BRC Food Versiyon 5’e geçiş eğitimi düzenliyoruz. (devamı 3.
sayfada)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Dünyada her yıl 250 milyondan fazla iş kazası meydana gelmektedir. Her yıl 160 milyondan
fazla çalışan, iş kazaları sebebiyle hastalanmakta ve 1.2 milyon kişi ise ölmektedir. İş
kazalarında Türkiye’ nin “Avrupa’da Birinci, Dünyada İkinci” sırada olduğu mevcut veriler ile
ifade edilmektedir. (devamı 4. sayfada)

ARAMIZA YENİ KATILAN BAZI MÜŞTERİLERİMİZ
(devamı 5. sayfada)

MEVCUT MÜŞTERİLERİMİZİN BAZILARINDAN BİLGİLER
(devamı 6. sayfada)
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USB, FİDE, FİDAN, TOHUM ÜRETİCİLERİNE GLOBALG.A.P BELGELENDİRME HİZMETİNE
BAŞLIYOR
Temsilcisi olduğumuz CMi Certification, GlobalGAP Bitki Üretim Materyalleri (Plant Propagation Material) belgesi
vermeye hak kazandı.
(Bakınız: http://www2.globalgap.org/apprcbs.html?countryid=0&continentid=0&ScopeID=33)
CMi Certification Ekim 2007 tarihinde GlobalGAP yönetimine, diğer 4 belgelendirme firması ile birlikte başvurdu. Cmi
Certification yüksek deneyimi ve uzman kadroları ile Mart 2008 tarihinde bu belgeyi vermek konusunda onay alan ilk
firma olmaya hak kazandı.
(Bakınız: http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=49)
Buna göre USB-Ulusal Sistem Belgelendirme olarak 2008 Mayıs ayından itibaren GlobalGAP Bitki Üretim Materyalleri
denetimi yapabilmekte ve akredite olmuş seçenek 1 belgesi verebilmekteyiz.
Bu belge yaş meyve sektöründe fide, fidan, tohum, çelik ve benzeri her tür bitki üretim materyali üretip satan firmalar için
kalitelerini belgeleyebilmeyi; GlobalGAP yaş meyve sebze belgeli ihracatçılara fide, fidan satışta güvenilirliklerini
belgelendirebilmeyi; ürettikleri ürünleri ihraç etmek amaçlı faaliyetlerini kolaylaştırabilmeyi ve üretimlerini Avrupa
Standartlarında belgelendirebilmeyi sağlar.
Bu standart ile sadece yaş meyve sebze sektörü için üretilen fide, fidan, tohumu değil; tarla bitkileri tarımı için gerekli
buğday, arpa tohumluğunu, süs bitkileri soğanlarını, fidelerini hatta çay fidesini belgelendirmek mümkün.
Sertifikalandırılabilecek ürün detayları konusundaki bilgiyi:
http://www.globalgap.org/cms/upload/The_Standard/Plant_Propagation_Material/English/GRs/GG_EG_PPM_GR_Anne
xI_2_ENG_V2_0_1_Apr08.pdf adresindeki dokümanda görebilirsiniz.

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI GEÇİŞİNE
BAŞLIYORUZ
OHSAS 18001:1999 spesifikasyonu standart olarak OHSAS 18001:2007 adıyla Temmuz 2007’de yayımlandı.
Eklenen yeni gereklilikler, yenilenen ve vurgulanan terminoloji ile standart ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 ile daha
uyumlu hale getirilmiştir.
OHSAS 18001:1999 spesifikasyonuna göre belgelendirilmiş kuruluşlar ve/veya belge alma aşamasına gelmiş kuruluşlar
için 2 yıllık bir geçiş süreci belirlenmiştir. Bu süreç 1 Temmuz 2009’da tamamlanacaktır.
Standardın revize edilmesi ile;
•
•
•
•
•

•

Diğer yönetim sistemlerine entegrasyonu daha kolay hale getiren bir yapı oluşturulmuştur,
Sağlık konusuna daha çok önem verilmiştir,
Değişiklik yönetimi daha açık bir şekilde ifade edilmiştir,
Mevcut tanımlarda bazı değişiklikler yapılmıştır,
Tehlike terimi mala veya iş yerlerine gelecek zararları ifade etmemektedir,
Standart olarak tanımlanmıştır.
OHSAS 18001:1999 – OHSAS 18001:2007 Karşılaştırma Tablosu
OHSAS 18001:1999

OHSAS 18001:2007

4 İSG Yönetim Sistemi Unsurları

4 İSG Yönetim Sistemi Şartları

4.1 Genel Şartlar
Kuruluş, gerekli şartları 4. Maddede belirtilen bir İSG yönetim
sistemini kurmalı ve sürdürmelidir.

4.1 Genel Şartlar
Kuruluş, bu İSG standardının şartlarına uygun olarak bir İSG yönetim
sistemini kurmalı, dokümante etmeli, sürdürmeli, sürekli olarak
iyileştirmeli ve İSG yönetim sisteminin bu şartları nasıl karşılayacağını
belirlemelidir.
Kuruluş, İSG yönetim sisteminin kapsamını tarif etmeli ve dokümante
etmelidir.

Karşılaştırma Tablosunun devamı için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
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2008 YILINDA FİRMALARA YÖNELİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ BAZI EĞİTİMLERİMİZ
USB firmalara özel olarak verdiği eğitimlerle firmaların sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
2008 yılı içerisinde vermiş olduğumuz eğitimlerin bazıları;
9

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. Süreç Denetim Sistemi Çalıştayı

9

FİL KOLLEKTÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,

9

SİNEDA YAPI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,

9

ETK KABLO-GİRİŞİM İŞ ORTAKLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,

9

S.S. TARİŞ İNCİR TARIM SATIŞ KOOP. BİRLİĞİ BRC (British Retail Consortium) Versiyon 5 Gıda Teknik
Standardı Eğitimi

BRC – FOOD VERSİYON 5 EĞİTİMİ DÜZENLİYORUZ
İZMİR
BURSA
İSTANBUL

05 AĞUSTOS 2008
07 AĞUSTOS 2008
12 AĞUSTOS 2008

BRC – Food Standardı’nın yeni versiyonu (Versiyon 5) Ocak 2008’in başında resmi olarak yayınlanmış ve 01 Temmuz
2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Yeni versiyon hem protokolde hem de standart şartlarında bir çok
önemli iyileştirme ve değişikliklere sahiptir.
Eğitimde aşağıdaki konulara açıklık getirilecektir.
9
9
9
9

Protokoldeki ve Şartlardaki Anahtar Değişiklikler Nelerdir?
Opsiyonlu Habersiz Denetimler Nedir?
Bu Değişikliklerin Arkasında Ne Var?
Derecelendirmede Neler Değişti?

Eğitim İçeriği:
BRC – Food Versiyon 5 Nedir?
BRC – Food Versiyon 5 Standardı’nın Gelişimi, Amacı, Faydaları
BRC – Food Versiyon 5 Standardı’nın Diğer Gıda Güvenlik Standartları ile Karşılaştırılması
BRC – Food Versiyon 5 Standardı’nın Şartları ve Yorumlanması
BRC – Food Versiyon 4 ile BRC – Food Versiyon 5 Arasındaki Farklar
BRC – Food Versiyon 5 Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
BRC – Food Versiyon 5 Standardı Dokümantasyonu Uygulaması
BRC – Food Versiyon 5 Belgelendirme Süreci
Daha detaylı bilgi için lütfen bizi arayınız veya web sitemizi ziyaret ediniz.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Dünyada her yıl 250 milyondan fazla iş kazası meydana gelmektedir. Her yıl 160 milyondan fazla çalışan, iş kazaları
sebebiyle hastalanmakta ve 1.2 milyon kişi ise ölmektedir. İş kazalarında Türkiye’ nin “Avrupa’da Birinci, Dünyada İkinci”
sırada olduğu mevcut veriler ile ifade edilmektedir.
Pakistan’daki bir fabrika işçisinin Fransa’daki bir işçiye göre ölüm riski 8 kat daha fazladır. Kenya’da ulaştırma işçileri
arasındaki ölümle sonuçlanan kaza sıklığı Danimarka’nın 10 katıdır. Guetemala’ daki inşaat işçilerinin iş kazasında
hayatlarını kaybetme riski İsviçre’deki inşaat işçilerinin 6 katıdır.
İş kazalarının maliyeti ise; ABD’de 190 milyar dolar, Almanya’da 28 milyar dolar, Norveç’ de 40 milyar Kron, İngiltere’ de
bir yıllık ekonomik gelişme bedeli, Avustralya’da (iş kazaları ve işle ilgili sağlık sorunları) 15-37 milyar Avustralya doları,
AB’de iş kazaları ve işle ilgili sağlık sorunlarının neden olduğu gayri safi milli hasılanın %2,6 - 3,8 arasında
değişmektedir. Dünya geneli için bu oran %4 civarındadır. Ülkemizde İş kazalarının maliyeti ise, her yıl gayri safi milli
hasılanın % 5’dir.
İSG, tıp, hukuk, mühendislik ve iktisat disiplinlerinin ortak ilgi alanını oluşturan çok yönlü ve geniş kapsamlı bir alandır.
Bütün çalışanların, insan haysiyetine uygun çalışma şartlarında, kendini geliştirebileceği ve toplum için fayda
sağlayabileceği, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı vardır. (BM, İnsan Hak. Bil. (1948) Md, 23 ve BM, Eko.
Sos. Kül. Haklar Söz,( 1975) md. 7).
İSG kültürü; insanların tutum ve davranışları, firmalarda iyi bir İSG yönetim sisteminin olması, İSG’ ye öncelik verme,
risklerin değerlendirilmesi, sürekli iyileştirme, İSG politikalarının belirlenmesi ve etkin uygulanmasına bağlıdır.
İş sağlığı ve güvenliği kültürü ulusal düzeyde; tanıtım ve bilinç artırma projeleri, mevzuat ve yönetmeliklerin ulusal
düzeyde uygulanabilir ve uluslar arası kriterleri de karşılayacak nitelikte olması, İSG alanına yatırım yapmanın
desteklenmesi, ulusal ve sektörel düzeyde sosyal diyalog ile geliştirilir.
İşletme düzeyinde ise sosyal diyalog, çalışanların katılımı, işletme içinde tanıtım, risk bilinci, çözüm bilinci, avantajlar
bilinci, İSG temsilcileri, ISG hizmetleri, (güvenlik uzmanları, doktorlar ve hemşireler), eğitim, sektörel ve bölgesel
düzeyde işbirliği ile sağlanır.
Çalışanların İSG yönetim sistemine yapısal olarak dahil edilmesi, işyerindeki refahın iyileştirilmesi, sağlıklı ve güvenli bir
çalışma ortamının sağlanması, risk önleme kültürünün sağlamlaştırılması, güvenlik ve sağlıkla ilgili rol alan bütün taraflar
arasında ortaklık yaratılması ile olur.
Kültürün ve bilincin yaygınlaştırılmasında önemli olan araçların başında İSG alanında politikaların oluşturulması ve bütün
ilgili tarafların bu politikaların oluşturulmasına, uygulanmasına ve yeniden gözden geçirilmesine katılımı ile sağlanmalıdır.
İSG politikalarının temel ve öncelikli amacı, önleme ve koruma olmalıdır. İSG faaliyetleri, çok yönlü ve kapsamlı eğitim
programları ile desteklenmelidir.
İSG bilincinin gelişmesi, çalışanların sağlığının yanı sıra üretkenliğe de önemli katkı sağlayan bir stratejidir. İSG, fertlerin
ve toplumun yaşam kalitesini yükseltir. Çalışanların sağlığı ve güvenliği, genel sosyoekonomik, eşitlikçi ve sürdürülebilir
gelişme açısından büyük önem taşır. Tatmin edici ve kalıcı sonuçlara ulaşılabilmesi çalışma ile ilgili kazaları ve
hastalıkları önlemeye yönelik ulusal bir politika ile oluşturulmalıdır. Ülke düzeyinde tutarlı bir politika izlenerek kalıcı ve
tatmin edici sonuçlar alınabilir.
Ulusal politikanın biçimlendirilmesi ve gözden geçirilmesi bütün ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirilmeli. Benimsenen
politika ülkenin kalkınma hedefleri ve politikaları ile uyumlu olmalı, kamuoyunu bilgilendirme, bilinçlendirme ve politik
desteğini sağlama yollarını da içermelidir. Politika uygulamaya yönelik kurumsal ve mali kaynakların harekete
geçirilmesini öngören bir planı ve ilgili bütün kurumlar arasında koordinasyon sağlama amacını içermelidir. Ulusal İSG
politikasının işyeri bazında gönüllü uyumu özendirmelidir. Politika düzenli aralıklarla gözden geçirilmelidir. İSG politikası,
yasalarla, desteklenmeli ve uygulamayı güvence altına alacak denetim mekanizması etkin olarak sağlanmalıdır. İSG
mevzuatı herkes için zorunlu asgari standartları ve İSG ile ilgili birinci derecede sorumlu olanların görev ve yetkilerini
belirlemelidir. Genel yasalar yerine esnek ve kolay güncellenebilir uygulama kuralları ve gönüllülük esası ile belirlenen
standartlara ağırlık verilmelidir. Mevzuatın uygulanmasında ilgili kamu görevlileri yanı sıra çok taraflı katılımla oluşturulan
organlara yetki verilmesi kamunun yükünü azaltır.
İSG sadece çalışanlara kişisel koruyucu malzemelerin sağlanması ya da ortamda bazı iyileştirici önlemlerin alınması
gibi, genel yönetim ve üretim sistemlerinden kopuk bazı aktivitelerden ibaret olarak düşünülmemelidir. İSG alanında
yapılacak yatırımlar, artan üretkenlik ve ekonomik verimlilik, yüksek rekabet gücü ve yatırımların ekonomik gelir
getirmesini, imajda iyileşme ve İSG risklerinin azalmasını sağlayacaktır.
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ARAMIZA YENİ KATILAN BAZI MÜŞTERİLERİMİZ
Nisan - Haziran 2008
ÇEVRE REKLAMCILIK TANITIM TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Çevre Reklamcılık, 25.04.2008 tarihinde yapılan denetim sonrası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini
almaya hak kazanmıştır. Çevre Reklamcılık makine parkurunda yaptığı yatırımlar ve profesyonel imalat ve montaj
ekibi sayesinde görsel etkisi güçlü, üretim maliyeti olabildiğince minimize edilmiş ürünleriyle müşterilerine hizmet
vermektedir.
Bayi cephe panoları, totem kuleler, fener panolar, alüminyumdan mamul cephe giydirmeleri ve daha pek çok ürünü
yanında afişlik, broşürlük ve stant çalışmaları gibi sektörlerinde imalatı yapılan tüm ürünleri kendi bünyelerinde
üretebilmektedirler.

ERGOLAND YAPI VE YALITIM SİSTEMLERİ A.Ş.
Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye'ye getiren Ergoland, 23.05.2008 tarihinde yapılan
denetim sonrası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır. Kocaeli Aslanbey Organize
Sanayi Bölgesi’nde 23.750 m2 arsa üzerinde kurulu, 7.100 m2 kapalı alana sahip modern tesisinde 2007 yılı Şubat
ayında üretime başlayan firmanın yıllık üretim kapasitesi 12.000.000m2 dir.
Ergoland, membran tipi ve kalınlığına, yapı türüne, kullanılacak detaya ve iklim şartlarına göre belirlenmek kaydıyla
her türlü yapı tipinde ve detayında ideal çözümler sunuyor.

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ
Karşıyaka Devlet Hastanesi, 24–25.03.2008 tarihinde yapılan denetim sonrası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
belgesini almaya hak kazanmıştır. Hastane arsası hayırsever 'Fatma Kaya' tarafından bağışlanmış, Hastane
Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 1970 yılında inşa ettirilmiş ve 50 yatak kapasiteyle hizmete açılmıştır.
Zamanla büyüyen hastane Nisan 2005 itibariyle 285 mevcut yatak kapasitesine ulaşmıştır. Spiral Bilgisayarlı
Tomografi cihazının faaliyete başlaması, kan merkezi, yeni acil servis ve yeni ameliyathanenin de açılması ile
hastane hizmet yelpazesi daha da genişlemiştir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI M.ENVER ŞENERDEM TORBALI DEVLET HASTANESİ
Hasta sağlık hizmetinde Torbalı’ da öncü olan T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI M.ENVER ŞENERDEM TORBALI
DEVLET HASTANESİ 04-05/06/2008 tarihlerinde yapılan denetim sonrasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
belgesini almaya hak kazanmıştır.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI M.ENVER ŞENERDEM TORBALI DEVLET HASTANESİ Yöneticileri Kalite El
Kitaplarında şu ifadeye yer vermişlerdir: “ Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da sağlık hizmetlerine
titizlikle, hijyen ve sağlık alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyerek son teknoloji cihaz ve ekipmanları ile ve sağlık
hizmeti almaya gelen hastalarımızın Kalite Yönetim Sistemi bilinci ile sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına
uygun çağdaş tıp hekimliği esasları dahilinde hastalarımızın hasta tatminini ön planda tutan anlayışı ile devam
edecektir.”

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Sağlık Bakanlığı’ndan 1998 yılında alınan onay ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başlamış
olan TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, 19-20.06.2008 tarihlerinde yapılan denetim sonrası ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.
Konservatif Tedavi, Kanal Tedavisi, Sabit ve Hareketli Protez, Ortodonti Tedavileri, Diş Taşı Temizliği, Çocuklarda
Koruyucu Amaçlı Tedaviler, Çene Cerrahisi konularında hizmet vermekte olan merkez, 46 diş hekimi, 1 ortopedi
uzmanı, 18 hemşire, 4 röntgen teknisyeni, 24 diş protez teknisyeni, 14 idari ve 7 hizmetli personel kadrosu ile
hijyen ve sağlık alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyerek alanında öncü olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

ŞERAY OFİS LTD. ŞTİ.
Şeray Ofis 19.03.2008 tarihinde yapılan denetim sonrası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak
kazanmıştır. 2006 yılında kurulmuş olan Şeray Ofis, hayvancılık bakım ürünleri, aksesuarları ve yem satışı,
mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri faaliyetlerini kurulduğu günden itibaren başarıyla yürütmektedir.
Henüz çok yeni bir firma olmasına rağmen büyük hedefleri nedeniyle çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüren
Şeray Ofis çalışanları, gelecekte şirketlerini önemli noktalara taşıyacaklarını şimdiden göstermişlerdir.
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MEVCUT MÜŞTERİLERİMİZİN BAZILARINDAN BİLGİLER
AHİ GÜVEN DONMUŞ GIDA KONSERVE İMALAT AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
2000 yılında Susurluk’da 14000 m2si kapalı alan olmak üzere 40000 m2 alana kurulmuş Ahi Güven Türkiye’nin en
güçlü gıda üretici ve ihracatçılarından birisidir. Yurtiçi satışı bulunmayan firma ürünlerini dünyanın çeşitli ülkelerine
ihraç etmektedir. Bu ülkelerin bazıları A.B.D., Avustralya, Japonya, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, Belçika,
İtalya, Norveç, Danimarka, İsviçre ve Polonya’dır.
Şirketin ana ürünleri donmuş ve konserve biber, greyfurt, kiraz, vişne, sultana üzümü, mandalina, portakal,
kurutulmuş yağda domates ve karamelli incirdir. Konserve meyve üretimleri konsantreli ve şuruplu
yapılabilmektedir. Ayrıca ürün cinsine göre bütün, küp ve şerit kesim, çekirdekli, çekirdeksiz, kabuklu, kabuksuz
şeklinde üretim yapılabilmekte, bunların dışındaki müşteri taleplerine de cevap verilebilmektedir.
Hedefi kaliteli ürünleri ile dünyanın her yerinde tanınan, tercih edilen ve güven duyulan bir firma olmak olan firma
2006 yılından beri BRC British Retail Consortium (İngiliz Perakendeciler Birliği) Standardı ve IFS
International Food Standard (Uluslararası Gıda Standardı ) belgesine sahiptir.

BONY TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
1986 yılında çorap sektörüne ilk adımını atan Bony Tekstil, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika ve diğer
ülkelere yapmış olduğu ihracatıyla ülkemizde sektörün öncüsü olmuş, moda, estetik ve kalite anlayışıyla dünyanın
saygın firmaları arasına girmenin onurunu yaşamaktadır.
Bony oluşturduğu 50.000 m² 'lik güçlü üretim parkuru, 700 adet çorap örgü makinesi ve 1100 personeli ile entegre
tesis olmasının yanında; bilgiye verdiği önem, yurt içi ve yurt dışı fuarlarını takip eden uzman tasarım ve teknik
ekibi ile bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Markalaşmanın ilk adımı olarak ve iç
piyasadaki müşteriler düşünülerek; büyük marketlerde stant açmış, Bonyland mağazaları ile de genç ve çocuklar
için sunduğu ürünler ile perakende sektöründe konsept oluşturmaktadır
2002 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan firma, atılımlarına büyük bir hızla devam
etmektedir.

MEVSİM GIDA SANAYİ VE SOĞUK DEPO TİCARET A.Ş.
1993 yılında Bursa Turanköy’de tesislerini faaliyete geçirmiş olan Mevsim Gıda, 14.650 m²’lik alan üzerine kurulu
tesislerde, 3.660 m² kapalı alan içerisinde 20 ton / gün sebze, meyve işleme ve şok dondurma kapasitesi, 6.000 ton
depolama kapasitesi ile çalışmaktadır.
Taze üründe ayva, incir, kestane, nar, kiraz gibi ürünlerin yanında, dondurulmuş ürünlerde de oldukça geniş
seçenekler sunabilen firma, ürünlerinin büyük bölümünü ihraç etmektedir.
Donmuş muhafaza depolarında ayrıca meyve, sebze, et ürünleri ve süt ürünleri için şoklama ve muhafaza hizmeti
de verilmektedir.
2007 yılından beri ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve BRC British Retail Consortium (İngiliz
Perakendeciler Birliği) Standardı belgelerine sahip firma, kurumsal yapısı, tecrübeli, yetkin ve istekli personel
kadrosu ile yoluna devam etmektedir.

MODERN AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
1974 yılında İstanbul’da iki adet manüel makine ve beş kişilik bir ekiple faaliyete geçen Modern Ambalaj, daha
sonraki yıllarda ekonomik gelişmelere paralel olarak devamlı yenilenerek ve gelişerek büyümüştür. 1997 yılında
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 5000 m2 kapalı alanı olan yeni tesisine taşınan firma, bugün yaklaşık 100
kişilik kadrosu ile son teknolojiyi kullanarak dünya standartlarında üretim yapmaktadır.
Gıda, kozmetik, ilaç ve bunun gibi birçok sektördeki müşterilerinin beklentilerine cevap vermek amacıyla 2007
yılında BRC-IOP British Retail Consortium - Institute of Packaging (İngiliz Perakendeciler Birliği Ambalajlama Enstitüsü ) belgesi alan firma, müşterileriyle el ele sayısız projeye imza atmış olmaktan gururlu,
hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam etmektedir.

ŞÜKRÜ BALCI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU
İsmini, birçok eser bırakmış çok değerli bir emniyet mensubundan alan Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu,
eğitim kalitesini Avrupa Standartlarına ulaşmak amacıyla sürekli eğitim, sürekli değişim, sürekli gelişim parolasıyla
gençlerimizi polis teşkilatına kazandırmaktadır.
2 yıllık eğitim döneminde polis memur adaylarını istenilen düzeyde mesleğe hazırlamak, her türlü bilimsel çalışma
ve araştırmalar yaparak, mesleki gelişme ve güvenlik hizmetlerine katkıda bulunmak için her türlü donanıma
sahiptir.
Vatandaşlarımıza istenilen kalitede güvenlik hizmetlerinin sağlanması, Emniyet Teşkilatı’nın aktif ve verimli
çalışabilmesi amacıyla var gücüyle çalışan Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu, 2004 yılında ‘toplam kalite
yönetimi’ çalışmalarını ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile taçlandırmıştır.
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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 / Baş
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

Barış ACAR
Gıda Güvenliği Denetçisi

barisacar@usb-tr.com

Levent YILDIRIMER,
Teknik Uzman / Baş 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

