












ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. (ÜNSPED) için 05.05.2017 tarihinde, 8,56 olarak belirlen-
miş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 2018 yılında 9,01 olarak güncellenmiştir. SAHA bu derecelen-
dirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni 

baz alan metodolojisini kullanmıştır.
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Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Belge, kuruluşun 

ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak 

üretildiğini gösterir. Standart, merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan 

ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü 

(International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir.  

Müşterileri nezdinde farklılık yaratmak isteyen, müşterilerin görüş ve 

düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri mümkün olduğunca sürekli gelişme 

amacıyla kullanan kuruluşlar için bu özelliklerini gösterebilmek ve ispatlamak 

amacıyla geliştirilmiş bir standarttır.

ISO 14001 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 

Standardı'dır.  ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunul-

masına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin 

gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indi-

rilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. 
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TRACE Sertifikası

22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Belgesi

37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Sertifikası

ISO 22301:2012, bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayları 

sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir. 

Bu standart; iş  sürekliliğinin  oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden 

geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas 

alan bir yönetim sistemi standardıdır. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nde, İş 

Sürekliliği Çalışmaları, felaket durumları dışında faaliyetlerin gerektiği 

şekilde yürütülmesini engelleyecek her durum için yapılmaktadır. Bu yüzden 

de iş sürekliliği çalışmaları daha çok kesintileri önleyici stratejileri içerir. 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi 

teknolojileri (BT) dahil olmak üzere tüm teknoloji sistemlerini kapsamaktadır.

ISO 37001:2016, yolsuzluk karşıtı bir yönetim sisteminin kurulması, uygulan-

ması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri 

belirtir ve rehberlik eder. ISO 37001:2016 gereklilikleri jeneriktir ve etkinlik 

tipi, boyutu ve niteliği göz önüne alınmaksızın ve kamuda, özel veya kar amacı 

gütmeyen sektörlerde olmasına bakılmaksızın, tüm kuruluşlara (veya bir organi-

zasyonun bölümlerine) uygulanabilir. ISO 37001:2016 sadece yolsuzluk için 

geçerlidir. Bir organizasyona yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve bunlara 

tepki vermesine ve faaliyetlerine uygulanacak yolsuzluk karşıtı yasalara ve 

gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yönetim 

sistemi için şartları belirler ve rehberlik eder.

Şirketimiz 1 Kasım 2017 tarihi itibariyle TRACE INTERNATIONAL The Due 

Diligence Standard Sertifikası’nı almıştır. Şirketimizin yozlaşmaya karşı 

koyma, yasalara uyum çabaları, faaliyetleri ve şeffaflık konusundaki 

istekliliğini belirleyen bir doğruluk taahhüdü olarak nitelendirilebilir.
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