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ASYA CC KİMDİR? 
 

 

 Uluslararası bağımsız gözetim, denetim ve belgelendirme firması  
 

 

 Faaliyet alanı;  
 

 Yük & Gemi Gözetimleri 
 

 Depo & Stok Kontrolleri  
 

 Yapılandırılmış Ticaret & Emtia Finansmanı Kontrol & Yönetim 
Hizmetleri 

 

 Sosyal Ugunluk & Sürdürülebilirlik Denetim ve Belgelendirmesi 
 

 Entegre Zararlı Yönetimi 
 

 Gemi Acentalık Hizmetleri 
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ASYA CC FAALİTERİNİZE NASIL KATKI SAĞLAYABİLİR? 
 
 

 Faaliyet alanıyla ilgili denetim, belgelendirme, danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri sunarak 
 

 Gemi acentalık hizmetleri başta olmak üzere lojistik çözümler sunarak 
 

 Sizin risklerinizi minimize etmek için insiyatif alarak 
 

 Türkiye ve bölgedeki yapılanmanıza yardım ederek 
 

 Türkiye ve bölgede hukuki ve operasyonel altyapı araştırmalarına katılarak 
 

 Yerel ve uluslararası standartların yazılımı, revizyonu ve uygulamalarına 
katılarak 
 

 Paydaşları için eğitim ve danışmanlık hizmetleri organize ederek ve var olan 
organizasyonları destekleyerek 

 

  

 
YÜK & GEMİ GÖZETİMİ 
 
 
Asya CC, adanmış ekibi vasıtasıyla ticarete konu her türlü yükte, lojistik zincirinin 
her noktasında talep edilen gözetim hizmetlerini sunar. Konuyla ilgili 
danışmanlık, risk yönetimi ve eğitim hizmetleri verir.  
 
 
Asya CC verdiği gözetim hizmetleri kapsamında The Grain and Feed Trade 
Association (GAFTA), The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd 
(FOSFA) ve International Cotton Association (ICA) üyesidir. Asya CC, 
müşterilerine etkin bir uluslararası gözetim hizmeti sunmak için sektörün önde 
gelen kuruluşlarından olan Navonus ile güçbirliği yapmaktadır.  
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DENETİM & BELGELENDİRME 
 
Asya CC’nin sunduğu başlıca belgelendirme hizmetleri:  
 

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İZLENEBİLİRLİK & İYİ UYGULAMALAR 
Asya CC, ticarete konu ürünlerin çıkış noktasından itibaren takibi ve tüm 
tedarik zinciri boyunca güvenlik, kalite, miktar ve sürdürülebilirliklerinin 
izlenmesi için kapsamlı izlenebilirlik hizmet yelpazesi sunmaktadır; 

 

 
  BETTER COTTON INITIATIVE (BCI, İyi Pamuk) 
  Asya CC, Türk pamuklarının BCI programı kapsamında  
  lisanslandırılmasında üçüncü taraf onaylayıcı kuruluş olarak  
  akreditedir. 
 
 
  SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 
  Asya CC, Sürdürülebilir ve Kültürel Miras Turizmi alanlarında hizmet  
  vermektedir. Bu kapsamda sektörün önde gelen bilimsel karşılaştırma,  
  belgelendirme, seyahat ve turizm danışmanlık grubu Avustralya  
  merkezli EarthCheck ile ortaklık yapmaktadır. 

 
 
  İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP+)  
  Asya CC, müşterilerine partnerleriyle birlikte Yem Güvenliği  
  Güvencesi ve Yem Sorumluluğu Güvencesi planları konusunda hizmet  
  vermektedir. 
 

 

  FERRERO DEĞERLİ TARIM (FFV) 
  Asya CC, fındık bahçelerinde FFV sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik  
  denetimleri kapsamında SCS Global Services tarafından akreditedir. 

 

 

 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) & İNSAN HAKLARI 
DEĞERLENDİRMELERİ 
Asya CC, küresel tedarik zincirleri ve tarımsal üretim, hızlı tüketim malları, 
açık deniz petrol ve gaz arama gibi çeşitli sektörlerde uygulanan KSS 
denetimleri ve insan hakları değerlendirmelerinde lider bir hizmet 
sağlayıcısıdır. Asya CC, bu hedeflerine ulaşmak için uluslararası markalar, 
devlet kurumları ve STK’lar ile ortak çalışmalar yürütmektedir.  
 
 
  FAIR LABOR ASSOCIATION (FLA) 
  Asya CC, FLA üyesi markaların çalışma koşullarının KSS kodlarına  
  uyumlarının denetlenmesi alanında yetkili bir kuruluştur. 
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YAPILANDIRILMIŞ TİCARET VE EMTİA FİNANSMANI 

 
Asya CC, Yapılandırılmış Ticaret ve Emtia Finansmanı projelerinde; 
denetim, risk yönetimi, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekte 
olup bu kapsamda tüccar firmalar, finansal kuruluşlar, yedd-i 
eminler ve diğer kilit oyunculara kolaylıklar sunar.   
 
 
 
 

 
Asya CC’nin sektöre sunduğu başlıca hizmetler; 

 İş geliştirme 

 Teminat yönetimi kontrol hizmetleri 
konusunda 3. taraf denetimleri 

 Depolama, tüccar, yedd-i emin ve lojistik 
firmaları güvenirlik araştırmaları 

 Stok sahası denetim ve belgelendirmeleri 

 Ülke ve anlaşmaların hukuki ve operasyonel 
alt yapılarının araştırılması 

 Anlaşma aşamalarının değerlendirilmesi ve 
yönetilmesi 

 Eğitim 
 

 

ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ 
Asya CC, gıda, yem ve endüstriyel ürünlerde tedarik zinciri boyunca böcek ve 
kemirgen hasarlarını kontrol etmek ve yönetmek için etkili, güvenilir ve modern 
teknolojiler uygulamaktadır. Asya CC haşere yönetimi operasyonları, yerel ve 
uluslararası mevzuata uygun olup, sertifikasyonu onaylanmıştır. 

GEMİ ACENTALIK HİZMETLERİ 
Asya CC, partner kuruluşu Antioch Global Shipping kanalıyla Türkiye 
limanlarında acentalık ve gemi destek hizmetleri vermektedir.  

 

 

 

  ASYA CC, 

    HEDEFLERİNİZE  ULAŞMANIZDA  ÇÖZÜM  ORTAĞINIZ 


