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KARMAŞIK
BİR ORTAMDA
İLERLEME
Çok sayıda tedarik zinciri katmanı, artan kesintiler ve sıkı
operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kalan kuruluşlar,
tedarik zincirlerini yönetmek ve güçlendirmek için en etkili ve
uygun maliyetli yolları arıyor.
Tüm zincir boyunca riski azaltmak için, şirketler artık risk yönetimi
süreçlerini operasyonel düzeyde destekleyen, sağlam dijital
platformlara karşılık gelen ve risk farkındalığını arttıran bir kültür
yapılandırması arıyorlar. Amaç, tüm tehditlerin tanımlanmasını ve
risklerini değerlendirmeyi sağlarken, aynı zamanda toplam risk
maruziyetlerini değerlendirebilecekleri üst düzey bir görünüm
sağlamaktır.

İÇERİK

2

P3

Tedarik zinciri 2021:
genel bakış

P8

Supply-R: tedarik zinciri riskini
azaltmak için dijital bir çözüm

P4

Tedarik zinciri kesintisinin
4 ana biçimi

P9

Tedarik zinciri dayanıklılığı için
esnek bir çözüm

P6

Tedarik zincirinin
geleceği dijital

P7

Tedarik zinciri: kesintiler
ve çözümler

P 10

P 11

Enerji operatörleri
Supply-R‘ı seçiyor/ Pilot projeler
BV Yeşil Çizgi: daha sürdürülebilir
bir değer zinciri için çalışmak

RİSK
DEĞERLENDİRMESİ İLE
TEDARİK ZİNCİRİ
ESNEKLİĞİNi GÜÇLENDİRİME

on 20 yılda, küresel tedarik zinciri sürekli derinleşen bir karmaşıklığın
yanı sıra artarak giden bir büyüme yaşadı. Artan yerelleşme
dalgası (ölçek ekonomileri ve daha ucuz kaynaklar arayışındaki dış kaynak
kullanımı) gecikmeler, lojistik ve zincir boyunca bulanık bir görünürlük
şeklinde operasyonel riskleri uluslararası ağa maruz bırakmıştır. Faaliyetlerin
kısıtlı bir şekilde yeniden başlatılmasıyla birlikte COVID-19 salgını, her
sektörde tedarik zinciri zayıflıklarını ortaya çıkartıp, daha da artırdı.

S

Tedarik zinciri kesintileri her
sektörde meydana gelse de,
bazıları diğerlerinden daha
fazla etkilenir ve hem spesifik
hem de özellikle zor sorunlarla
karşı karşıya kalır. Farklı
sektörler ve bölgelerdeki 60 üst
düzey tedarik zinciri
yöneticisinin 2020 yılında
yaptığı bir ankette, %73'ü
tedarikçilerle sorun yaşarken,
%75'i bunun sonucunda üretim
ve dağıtımla ilgili sorunlar
yaşadığını belirtti. Ancak, gıda
ve tüketici ürünleri
endüstrisinde, %100'ü üretim
ve dağıtım sorunlarıyla, %91'i
ise tedarikçilerle ilgili sorunlarla
karşılaştı1.
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İmalatta ve lojistikte

$10
TRİLYON

HER 20
FİRMADAN BİRİ

Değerinde olan dünya
çapında ticareti
yapılan ara malın
değeri, 2000 yılındaki
ticaret miktarının 3
katı2

Tedarik zincirlerinde en az
100 milyon dolara mal olan
aksamayla karşı karşıya
kaldı3

Tedarik zinciri zayıflıklarını
mercek altına alan pandemi,
tedarik zinciri yöneticilerini bu
zorluklarla ilgili süreçlerini
yeniden düşünmeye sevk etti.
Son olaylar, dayanıklı bir
tedarik zinciri oluşturmak ve
operasyonel etkileri azaltmak
için işletmelerin doğru araçlar
ve süreçlerle risk bilincine
sahip bir şirket kültürünü
güçlendirmesi gerektiğini
göstermiştir. Buna, verilerden
yararlanmak ve tüm ağı reaktif
uyarlama ve iyileştirmeye
yönelik yönetmek için dijital bir
platform dahildir.

180
GLOBAL
ÜRÜN
Bir ülkede tek
kaynak olarak
kullanılıyor4

1. Küresel değer zincirlerinde risk, esneklik ve yeniden dengeleme, McKinsey Global Institute, Ağustos 2020, p. iv
2/3. Tedarik zinciriniz risk körü mü yoksa riske dirençli mi ?, McKinsey, Mayıs 2020, p. 2
4. Bir sonraki normal için tedarik zincirlerinin yeniden ayarlanması, McKinsey & Co., Temmuz 2020, p. 2
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ENDÜSTRİ İÇİN KÜRESEL ZORLUKLAR

ünyanın her yerindeki ve tüm sektörlerdeki şirketler,
küreselleşmiş bir tedarik zincirine daha fazla bel
bağladığından, artan kesinti riskleriyle karşı karşıya kalıyorlar.
Karşılaştıkları zorluklar, tüm endüstrileri farklı ölçüde etkileyen ve
belirli konuları gün ışığına çıkaran dört ana kategoriye ayrılır.

D
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40 HAVA
FELAKETİ
2019’da $1 milyonu
aşan zarara sebep
oldu5

4

1 NUMARALI İK
ÖNCELİĞİ:
Önümüzdeki 5 yıl içinde
tedarik zinciri şirketleri için:
siber güvenlik uzmanlarının
işe alınması6
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1/

DOĞA OLAYLARI

COVID-19 krizi dünya çapında
şirketleri beklemedikleri şekilde
sert vurdu, ancak tedarik zincirini kesintiye
uğratan ilk doğal olay değildir. Japonya'daki
2011 Fukushima depremi ve tsunamisi ile
ABD'deki 2021 Ida Kasırgası'nın yıkımı da
dahil olmak üzere son olaylar, fabrikaların
rutin olarak kapatıldığını, montaj hatlarının
durdurulduğunu ve ulaşım ağlarının durma
noktasına getirilerek tedarik zincirinin
kesintiye uğramasına neden oldu. Bazı
doğal afetler kaçınılmaz olsa da şirketler
varlıklarını ve kaynaklarını yeterince
korumayı amaçlar. Örneğin, Güneydoğu
Asya'daki muson mevsimleri gibi yinelenen
doğal olaylar veya Arktik Okyanusu'ndaki
yılın yedi ayı boyunca buzlu olan ulaşım
yolları sırasında bile lojistiği yönetebiliyorlar.

3/

İMALATTA VE LOJİSTİKTE
DARBOĞAZLAR &
GECİKMELER

Tedarikçilerden düzenli olarak malzeme
ve bileşen tedariğine güvenen şirketler,
genellikle kaynak, beceri ve üretim
araçlarının eksikliğinden kaynaklanan
gecikmeler ve darboğazlar ile karşı
karşıya kalır. Teslimatlardaki gecikmeler,
değer zinciri boyunca zincirleme etkisi
olan proje ve üretim kilometre taşlarını da
etkiler.
Lojistikle ilgili sorunlar, bileşenlerin
sevkiyatını etkileyebilir ve hava ve deniz
kargo seyahatini aksatabilir. Üretimdeki
düşüşler ve dalgalanmalar lojistik
kaynakların olağan dağılımını
sarstığından ve seyahat kısıtlamaları
uluslararası uzmanların hareketini
sınırladığından dolayı, özellikle pandemi
sırasında daha belirgin hale geldi.

2/

FİNANSAL
DEĞİŞKENLİKLER

Küresel üretim ağları
üretim maliyetlerini ve verimliliği optimize
etmek için gelişti. Ancak boyutları, erişimleri
ve karmaşıklıkları onları gecikmelere,
eksikliklere ve üretim durmalarına karşı
savunmasız bırakmaktadır. Bu sorunlar,
şirketleri finansal olarak güç bir duruma
sokmakta, ödeme gecikmelerine, nakit akışı
ve kredi sorunlarına ve hatta iflasa yol
açmaktadır.
Ticaret savaşları da arz ve talebe zarar
verebilir. Fiyatlandırma düzeyinde, ülkeler
arasındaki bir ticaret anlaşmazlığı
üreticilerin hammadde fiyatlandırmasında
büyük dalgalanmalara sebep olarak,
üretimin veya projelerin ekonomik
dengesini tehdit edebilir.

4/

SİBER GÜVENLİK

Tedarik zinciri siber
güvenliği, sosyal mühendislik
tehditlerini kontrol altında tutarken BT
sistemlerini güvenli ve kullanılabilir tutarak kendi
iş sürekliliğini sağlaması gereken tedarikçiler ve
üreticilerle başlar. Bulut barındırma
sağlayıcılarından üreticilere ve satıcılara kadar
bir alıcının tedarik zincirini oluşturan dış taraflar,
maliyetleri düşürmesine, hızla yenilik
yapmasına ve daha verimli ve etkili çalışmasına
olanak tanır.
Bununla birlikte, ne kadar çok temas noktası dahil
olursa, siber tedarik zincirinde bir sorunun
gerçekleşmesi o kadar kolay olur ve bir şirketi
sistemlerin kullanılabilirliğine yönelik tehditlere,
hassas veri ve fikri mülkiyet ihlallerine karşı açıkta
bırakır. Bu firmalara pahalıya mal olabilir. Ponemon
Enstitüsü'nün en son Veri İhlalinin Maliyeti raporu,
üçüncü taraf veri ihlallerinin bu tür bir siber olayın
maliyetini ortalama 207.411 $ artırdığını tahmin
ediyor7.

5. Küresel değer zincirlerinde risk, esneklik ve yeniden dengeleme, McKinsey & Co., Ağustos 2020, p. 2
6. 2021 Tahminleri : Tedarik Zinciri Teknolojisi, Gartner, 2 Aralık 2020
7. Tedarik zinciri risk yönetimi için 6 strateji, 10 Şubat 2021, Phoebe Fasulo, p.1
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DİJİTAL ÇÖZÜMLER

u dört geniş kategorinin kapsadığı sayısız riskin üstesinden
gelmek için, karar vericiler çok sayıda kaynağı izlemelerine,
kısa vadeli riskleri tanımlamalarına, kesinti tehdidini ve finansal
sonuçları azaltmalarına yardımcı olacak dijital çözümlere giderek
daha fazla yöneliyor.

B

Yakın zamanda 160 satın alma lideriyle
yapılan bir araştırmada, %69'u dijital ve
analitik çözümlerin “yeni normal”
karşısında her zamankinden daha değerli
olduğunu ve satın almanın etkinliğini
artırma potansiyelinin daha yüksek
olduğunu düşündüklerini söyledi8.
Bu teknolojiler, özellikle harcama ve
risk analitiği, tasarruf fırsatlarının
belirlenmesine yardımcı olur ve tedarik
zinciri yönetimini reaktif izleme ve
sürekli iyileştirmeyi içerecek şekilde
genişletir.
Ürün üretimi için, zamanında veri
paylaşımı da dahil olmak üzere
uzaktan izleme girişimleri, sorunları
bulmak veya iyileştirme fırsatlarını
belirlemek için kullanılabilir. Dijital
tanılama yetenekleri, güncel
ekipman izlemeyi mümkün kılar ve
savurgan bakım uygulamalarını
azaltarak maliyetlerin
düşürülmesine yardımcı olur. Ürün
teslimi için firmalar, hızlı çözümler
için gerçek dünya girdileriyle
optimize etmek,
6

izlemek ve tekrar optimize etmek için
binlerce veri noktasını kullanarak dijital
lojistik uygulamalarını kullanabilir.
Uçtan uca dijital yetenekler, siber
güvenliği ve veri bütünlüğünü de
artırabilir.
Gerçekten duyarlı risk yönetimi
uygulamak için tüm dijital çözümler,
yerinde doğrulamalar ve kanıtlarla
desteklenen gerçek veri akışlarına
dayanmalıdır. Şirketlerin, alıcılardan ve
tedarikçilerden uygunluk denetim
kurumlarına ve lojistik sağlayıcılarına
kadar mümkün olduğunca çok sayıda
paydaşı sıklıkla bir araya getirmesi de çok
önemlidir. Farklı paydaşlar dijital çözümler
üzerinde ne kadar çok arayüz oluşturursa,
bir şirket o çözüme dayalı olarak o kadar
fazla bilgi toplayabilir. Risk izleme ve
müdahale sürecini beslemek için daha
doğru bir görünüm kullanılabilir.

8. Beş tema, bir sonraki normalde toparlanmayı şekillendirmeye
yardımcı olabilir, McKinsey & Co., Ocak 2021, p. 5
9. Bir sonraki normal için tedarik zincirlerinin yeniden
ayarlanması, McKinsey & Co., Temmuz 2020, p.3
10. 2021 Tahminler: Tedarik Zinciri Teknolojisi, Gartner,
2 Aralık 2020
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90 %
60 üst düzey uluslararası tedarik
zinciri yöneticisiyle yapılan 2020
McKinsey araştırması, %90'ının
şunları söylediğini ortaya koydu:
kurum içi yeniden beceri
kazandırma ve harici işe alımların
bir kombinasyonu yoluyla
kuruluşlarındaki dijital tedarik zinciri
yeteneğini artırmayı planlıyorlar9

%72
Gartner'ın 2020
araştırmasında tedarik zinciri
şirketlerinin %72'si teknolojiyi
rekabet avantajı için bir kaynak
olarak gördüklerini söyledi.10

KESİNTİLERİ
VE
ÇÖZÜMLERİ
ARZ
SIKINTISI

STOK
YÖNETİMİ
DEĞERLENDİRMESİ
Stok seviyesi
boyutlandırmasının
yerinde gerçek
takibi

ÜRETİM
DARBOĞAZI
SİBER
İHLAL

KAYNAKLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

KASIRGA

Yedek ekipman ve
kalifiye personelin
varlığının
doğrulanması

RİSK

BT GÜVENLİĞİ RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Sistemlerin
kullanılabilirliğini en üst
düzeye çıkarmak ve siber
tehditleri azaltmak için
yerinde doğrulama

ÇÖZÜMLER

ULAŞIM
YÖNETİMİ
DEĞERLENDİRME
Beklenmeyen hava
olaylarının etkilerinin
azaltılması için rota ve
araç izleme

ALT TEDARİKÇİ
ÜRETİM SAHASI

ANA ÜRETİM
SAHASI

KULLANICI
SAHASI
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GİRİŞ

Supply-R
ir çok şirket, tüm unsurların uygun şekilde ele alındığından,
değerlendirildiğinden ve görünür olduğundan emin olmak için
sahadan elde edilen gerçek verilere dayanarak tedarik zinciri risklerini
yeniden değerlendirmeye acilen ihtiyaç duyuyor . Test, gözetim ve
belgelendirme (TIC) hizmetlerinde bir dünya lideri olan Bureau Veritas,
şirketlerin tedarikçi ağı şeffaflığı ve güvenilirliği sorununun üstesinden
gelmelerine yardımcı olmaya, her koşulda operasyonel esnekliği ve iş
sürekliliğini güçlendirmeye kendini adamıştır.

B

Bu amaçla, Bureau Veritas, tedarik
zincirinin dayanıklılığını değerlendiren ve
ölçen benzersiz bir çözüm olan Supply-R‘ı
piyasaya sürdü. Supply-R, kritik
tedarikçilerin bağımsız yerinde
doğrulamasından elde edilen saha
verilerine dayanan özelleştirilmiş bir risk
değerlendirme metodolojisini bir araya
getirir. Esneklik endeksleri, her tedarik
zinciri kullanıcısı için üretilir ve tedarik zinciri
ağı düzeyinde toplanır. Bu, daha iyi iş
kararlarını desteklemek ve kesinti riskini en
aza indirmek için gereken ayrıntı düzeyini
sağlar. Tüm bilgiler dijital bir platform
kullanılarak toplanır ve birleştirilir, bu da
tedarik zinciri haritasının yanı sıra eyleme
geçirilebilir risk endeksleri üzerinde şeffaflık
sağlar.

8

Supply-R esnek ve çeviktir, farklı
müşterilerin ve iş sektörlerinin
ihtiyaçlarını verimli bir şekilde
karşılamasını sağlar. Esnek bir
tedarik zinciri için kritik unsurları ele
alan özelleştirilebilir modüler bir yapı
sunar. Buna iş sürekliliği, teknik
yetenekler, SEÇ (HSE), veri
bütünlüğü, bilgi güvenliği, lojistik ve
envanter uygulamaları, iş yönetişimi
ve sosyal katılım dahildir.

BUGÜN şirketler, dış
faktörlerin aksama
yaratabileceği gerçeğini göz
önünde bulundurarak, tedarik
zincirleriyle ilgili öngörülebilir
risklerin tam resmini
değerlendirmek istiyor.
Geçmişteki sorunları
çözebilecek ve kuruluşlarını
gelecekte sorunsuz çalışacak
şekilde konumlandırabilecek
yeni süreçler oluşturmalı ve
uygulamalıdırlar. Supply-R ile
şeffaflık sağlayan ve esnek bir
tedarik zinciri için kritik
unsurları ele alan
özelleştirilebilir modüler bir yapı
sunuyoruz.
Bruno Ferreyra,
Başkan Yardımcı
Petrol & Gaz Küresel Hizmet
Bureau Veritas
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edarik zincirlerine yönelik belirli riskler sektörler arasında farklılık
gösterse de Supply-R, her sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilen bütünsel
bir esneklik değerlendirme metodolojisi sağlar. Tamamen
özelleştirilebilir değerlendirme protokolleri, özel bir dijital platform ve
Bureau Veritas'ın kapsamlı uluslararası değerlendirici ağı ile çözüm,
her koşulda operasyonel esneklik ve iş sürekliliğinden her
büyüklükteki ve tüm alanlardaki şirketlerin gereksinimlerini karşılar.

T

‒ Müşteri odaklı süreç
İlk olarak, Bureau Veritas müşterinin
sektörünün özelliklerini ve tedarik zinciri
kısıtlamalarını yansıtan parametreleri
belirler ve bunları risk hesaplama
metodolojisine entegre eder.
Uzmanları, sınıfının en iyisi, kullanıma
hazır kontrol listelerinden veya tamamen
özelleştirilmiş kontrol noktaları
listelerinden yararlanarak özel saha
çalışmaları aracılığıyla önemli çıktıları
tasarlar ve özelleştirir.
Başlangıç risk haritası ve boşlukları
berlirlemek ve bir ön derecelendirme seti
oluşturmak için, tedarikçi öz
değerlendirmesinin bir incelemesi tescilli
denetim yazılımıyla desteklenerek yapılır.
Uzaktan ve yerinde saha denetimleri daha
sonra denetçiler tarafından küresel olarak
gerçekleştirilir. Son olarak, ilgili bulgularla
birlikte risk haritaları ve göstergeler
oluşturulur. Bureau Veritas'ın portalı,
müşterilerin özelleştirilebilir gösterge
panolarına erişmelerini ve kendi tedarik
zincirlerinin dayanıklılık seviyesini izlemelerini
sağlar. Bu tür yönetici panoları, akış veya
proje başına tedarik zinciri risk endekslerini
birleştirir.
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KARŞILAŞTIRMA

ÖLÇME VE MİKTARINI
BELİRLEME

her tedarikçinin diğerlerine
göre performansı

küresel ve tedarikçi düzeylerinde şirketin kendi
tedarik zinciri boyunca esnekliği

Supply-R
MÜŞTERİLER İÇİN

TEK DURAK NOKTASI

TANIMLAMA

DEĞERLENDİRME

belirlenen risk
alanlarına dayalı
sürekli iyileştirme
planları

tedarik zincirini yeniden
şekillendirmek için esneklik ve
alternatif kaynakları belirlemek

92%

44%

2020 McKinsey küresel
tedarik zinciri liderleri
anketine katılanların
%90’ı, esnekliği artırmayı
planladıklarını söyledi11

McKinsey anketine
katılanların %44’ü, kısa
vadeli tasarruflar pahasına
bile esnekliği artıracaklarını
söyledi12

11/12. Küresel değer zincirlerinde risk, esneklik ve yeniden dengeleme, McKinsey & Co., Ağustos 2020, p. 17
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SUPPLY-R DURUM ANALİZİ

eklenmeyen kesintileri tahmin etmek doğası gereği zordur.
Geniş çapta esnek tasarımları ile tanınan tedarik zincirleri bile,
öngörülemeyen aksama risklerine karşı hala savunmasızdır. Bu
nedenle iş sahipleri, uygun değiş tokuşu yapmak için aksama etkileri,
sonuçları ve eylemleri hakkında bir anlayışa sahip olmalıdır.

B

2021'de Bureau Veritas, petrol ve gaz
operatörlerinin iş sürekliliğini
desteklemek ve tedarik zincirlerinin
tüm süreci boyunca esnekliği
değerlendirmek için tasarlanmış bir
dizi Supply-R pilot projesini başarıyla
tamamladı.
Bureau Veritas, ilgili tedarikçileri altı
unsura dayalı kapsamlı bir öz
değerlendirme yapmaları için
görevlendirdi:
SEÇ (HSE)
İŞ SÜREKLİLİĞİ
KALİTE GÜVENCESİ &
KONTROL
LOJİSTİK & ENVANTER
UYGULAMALARI
BİLGİ GÜVENLİĞİ
VERİ BÜTÜNLÜĞÜ
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Supply-R, tedarikçilerin bir tedarik
zinciri kesintisini yönetmek için kısa
ve uzun vadeli iyileştirme alanlarını
belirlemelerine yardımcı oldu: 11
haftadan fazla hızlı uygulama, üç
kıtadaki fabrikalarda ve çeşitli ürün
hatlarında 350 saatten fazla
bağımsız yerinde doğrulama
gerçekleştirildi. Rekor sürede
3.200'den fazla veri noktası toplandı.
Pilot aşama, her bir tedarikçinin risk
profillerini görselleştiren uyarlanmış
risk endeksleri ve özelleştirilmiş
gösterge tablolarının yanı sıra genel
tedarik zinciri esnekliğinin
değerlendirilmesi ile sonuçlandı. Pilot
aşama sayesinde, Bureau Veritas,
sürekli iyileştirme sağlamak ve
operatörlerin tedarik zinciri
kesintilerine maruz kalmasını
azaltmak için hedef tedarikçilerde
400'den fazla iyileştirme alanı
belirledi.

TEDARİKÇİ ÜZERİNDEN
BELİRLENEN EN ÇOK
TEKRARLAYAN
İYİLEŞTİRME ALANLARI
Alt tedarikçilerin iş sürekliliği
uygulamalarında görünürlük
Tedarik zinciri taahhütü
Veri sınıflandırma ve
kurtarma uygulamaları
Malzeme ve hizmetlerde
tek kaynak
Tek nokta ekipmanının
izlenmesi ve ikame edilebilirliği
Lojistik düzenlemelerin
ikame edilebilirliği
Envanter seviyeleri
ve izlenebilirlik
Bilgi güvenliği testi ve
yönetimi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLE
TEDARİK ZİNCİRİ
ESNEKLİĞİNİ GÜÇLENDİRME

YEŞİL

ÇİZGİ

ureau Veritas’ın Yeşil Çizgi hizmetleri ve çözümleri,
400.000 müşterimizi daha sürdürülebilir iş ve daha
Sürdürülebilir bir dünyaya doğru yolculuklarında daha
verimli, daha metodik ve daha güvenilir olmaları için destekler.

B

BV Yeşil Çizgi aracılığıyla, hem
özel hem de kamu kuruluşlarını
sürdürülebilirlik hedeflerini
uygulama, ölçme ve
gerçekleştirme konusunda
güçlendiriyoruz. Uzmanlığımızla
müşterilerimize güvenlik, çevre,
sosyal sorumluluk ve zincir
boyunca ürün veya hizmet
kalitesi sorunlarının üstesinden
gelmeleri için hizmet veriyoruz.
Hammadde tedariğinden ürün

kullanımına kadar tedarik zincirinin
her noktasında uzmanlık sunarak,
kaynak seçiminde ve üretim
sırasında müşterilerimize destek
oluyoruz.
BV Yeşil Çizgi çözüm paketimize
Supply-R‘ın eklenmesi, şirketleri
sorumlu ve adil kaynak sağlama
hedeflerinde desteklememizi
sağlıyor. Ayrıca, menşe
noktasından tüketime kadar ürün

izlenebilirliğini garanti etmelerine
yardımcı oluyoruz.
Katkılarımızla müşterilerimiz
çevresel, sosyal ve yönetişim
eylemlerinin etkilerini izlenebilir,
görünür ve güvenilir hale getirerek
ölçülebilir bir şekilde gösterebilirler.
Şeffaflık getirerek, müşterilerin
markalarını ve itibarlarını korumak
için gereken araçları sağlıyoruz.
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STRENGTHENING
SUPPLY CHAIN RESILIENCE
THROUGH RISK
ASSESSMENT

GÜVEN DÜNYASINI
ŞEKİLLENDİRİYORUZ
Bureau Veritas, içinde yaşadığımız dünyayı dönüştürmeye
katkıda bulunan, bir işletmeden işletmeye ve işletmeden
topluma şirketidir. Test, muayene ve belgelendirme
hizmetlerinde bir dünya lideri olarak, tüm sektörlerdeki
müşterilerin kalite, sağlık, güvenlik, çevre koruma ve sosyal
sorumluluk konusundaki zorlukları ele almasına yardımcı
oluyoruz.

Esas Maltepe
Ofispark, Altayçeşme
Mah.,Çamlı Sok. No:
21 Kat: 8 34843Maltepe
ISTANBUL/TÜRKİYE
—
bv.turkey@bureauveritas.com
—
www.bureauveritas.com.tr
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