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ATTİLA GÜVENÇ (İSTANBUL)- Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği (Desad)
“Deniz Dostu” sertifikasyonu veren dünyanın lider kuruluşlardan Friend of The
Sea’nin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi oldu.

DESAD ile Friend of The Sea, Türkiye’deki  balıkçılık ve su ürünleri
yetiştiriciliğinde �çevre dostu, kontrollu ve güvenilir su ürünleri sertifikasyonu için
özel bir anlaşma imzaladılar.

Bu anlaşma ile DESAD, Türkiye’de şirketlere “Deniz Dostu” sertifikası verecek.

Bu sertifikaya hak kazanan şirketlerin, Deniz Dostu etiketini, balıkçılık ve su
ürünleri yetiştiriciliğinde sağlıklı ve güvenilir standartlarda işlem görmüş ürünler
için kullanmasına

izin veriliyor. Türkiye’de artık “Deniz Dostu” Sertifikasına hak kazanmak için
DESAD’a başvuru yapılması gerekecek. Sertifika için yapılacak denetimler ise,
Friend of The Sea koordinasyonu ile akredite bağımsız sertifikasyon kuruluşları
tarafından yürütecek.   Tarafsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen izlenebilirlik
denetimleri sonucunda şirketlerin ürünleri “Friend of the Sea” deniz dostu etiketini
taşımaya hak kazanacak. Sertifika alındıktan sonra her yıl rutin denetimler devam
ederken, bir kaç yıl da bir de ekstra denetimlere devam edilecek. DESAD, bu
alanda yetkili temsilci olan ilk mesleki dernek.

DESAD Başkanı Niyazi Önen, 50 ülkede 350’nin üzerinde şirketin ürünlerinin,
Friend of the Sea onayını taşıdığını belirterek, ülkemizde de “deniz dostu” tescilli,
çevreye, tüketiciye, gelecek nesillere ve çalışanların haklarına saygılı ürünlerin
çoğalmasını DESAD olarak hedeflediklerini ifade etti.

Friend of the Sea yetkilisi Paolo Bray, Kurumlarının sürdürülebilir balıkçılık ve su
ürünleri alanında uluslararası sertifika veren bağımsız bir sivil toplum kuruluşu
olduğunu ifade ederek,  dünya genelinde kendi temsilcilikleri aracılığı ile denetim
yaptıklarını ama ilk kez DESAD gibi bir mesleki birlik ile işbirliği yapmanın
sinerjisinin etkili olacağını vurguladı.

 

 

Aranacak Kelimeyi Giriniz..

“CLUB NENA MARKASI ALTINDA DAHA
DA ÇOĞALMA PEŞİNDEYİZ”
24 Şubat 2014,

‘HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE
EDİYORUZ’
24 Şubat 2014,

YENİMAHALLE YİNE FARK ATTI
24 Şubat 2014,

AnkaYaşam

213 kişi AnkaYaşam'ı beğendi.

Facebook sosyal eklentisi

BeğenBeğen

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

Popular Yorumlar Etiketler

HAKKIMIZDA İLETIŞIM

ANASAYFA YAŞAM EKONOMİ SİYASET KÜLTÜR&SANAT SPOR YEREL YÖNETİM YAZARLAR ENGÜRÜ

http://www.ankayasam.com/
http://www.sporankafair.com/
http://www.ankayasam.com/desad-sirketlere-deniz-dostu-sertifikasi-verecek.html#respond
http://www.ankayasam.com/wp-content/uploads/2014/02/DESAD-Niyazi-%C3%96nen-sol-Paolo-Bray-FOS.jpg
http://www.ankayasam.com/club-nena-markasi-altinda-daha-da-cogalma-pesindeyiz.html
http://www.ankayasam.com/haksiz-rekabetle-mucadele-ediyoruz.html
http://www.ankayasam.com/yenimahalle-yine-fark-atti.html
https://www.facebook.com/ankayasam
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/ankayasam
https://www.facebook.com/ankayasam
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/oya.lamaca
https://www.facebook.com/modayorumcusu
https://www.facebook.com/ilkersener3838
https://www.facebook.com/ituvakif.yayinlari
https://www.facebook.com/gonul.unal.3386
https://www.facebook.com/aysel.vural.102
https://www.facebook.com/osman.kosger
https://www.facebook.com/sevda.tefenlicoskun.10
https://www.facebook.com/samia.akario.9
https://www.facebook.com/muzoyurtsever
http://www.ankayasam.com/desad-sirketlere-deniz-dostu-sertifikasi-verecek.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=desad-sirketlere-deniz-dostu-sertifikasi-verecek#tab1
http://www.ankayasam.com/desad-sirketlere-deniz-dostu-sertifikasi-verecek.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=desad-sirketlere-deniz-dostu-sertifikasi-verecek#tab2
http://www.ankayasam.com/desad-sirketlere-deniz-dostu-sertifikasi-verecek.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=desad-sirketlere-deniz-dostu-sertifikasi-verecek#tab3
http://www.ankayasam.com/club-nena-markasi-altinda-daha-da-cogalma-pesindeyiz.html
http://www.ankayasam.com/haksiz-rekabetle-mucadele-ediyoruz.html
http://www.ankayasam.com/yenimahalle-yine-fark-atti.html
http://www.ankayasam.com/hakkimizda
http://www.ankayasam.com/ornek-sayfa
http://www.ankayasam.com/
http://www.ankayasam.com/yasam
http://www.ankayasam.com/ekonomi
http://www.ankayasam.com/siyaset
http://www.ankayasam.com/kultursanat
http://www.ankayasam.com/spor
http://www.ankayasam.com/yerel-yonetim
http://www.ankayasam.com/kultursanat/yazarlar
http://www.ankayasam.com/enguru


Google+  Aykut örenli

KATEGORİ »  EKONOMİ

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

İnternet sitesi

Yorum

Gönder
 Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir.
 Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir.

 

Bu resim yeniden boyutlandırılmıştır. Orijinal boyut için bu çubuğa tıklayınız. (635x480px)

B u n l a r ı  d a  o k u y a b i l i r s i n i z .B u n l a r ı  d a  o k u y a b i l i r s i n i z .

Yorum Yap »

“CLUB NENA MARKASI ALTINDA DAHA DA 
ÇOĞALMA PEŞİNDEYİZ” wp.me/p28QO6-sct

Anka Yaşam 
@ankayasam

‘HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE EDİYORUZ’
 wp.me/p28QO6-scp

Anka Yaşam 
@ankayasam

YENİMAHALLE YİNE FARK ATTI

Anka Yaşam 
@ankayasam

3sa

3sa

3sa

Tweet Takip etTakip et

@ankayasam adlı kişiye Tweetle

ENGÜRÜ DERGİSİ

http://engurudergisi.blogspot.com/

RABİA FİGEN ESMERAY

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

Copyright © 2012 - AnkaYaşam | Her Hakkı Saklıdır.

    

“ERKE YEŞİL
AKADEMİ”DE
VERMEYE
BAŞLIYOR

ARCHOS ARNOVA
CHİLPAD
ÇOCUKLAR İÇİN
EN MÜKEMMEL
TABLET!

‘’İYİ GÜNDE KÖTÜ
GÜNDE’’ NİSAN
Ayı Programı

Zihinsel engelli
gençler sanat
yolunda

SRİ LANKA
KALKINMA
BAKANI’NDAN
ATO BAŞKANINA
ZİYARET…

Follow 45

https://plus.google.com/113336231008032071610
https://plus.google.com/113336231008032071610
http://www.ankayasam.com/ekonomi
http://www.ankayasam.com/wp-content/uploads/2014/02/DESAD-Niyazi-%C3%96nen-sol-Paolo-Bray-FOS.jpg
http://t.co/y44houR5AC
https://twitter.com/ankayasam
http://t.co/6Ht5K8zBaz
https://twitter.com/ankayasam
https://twitter.com/ankayasam
https://twitter.com/ankayasam/statuses/437917300818063360
https://twitter.com/ankayasam/statuses/437915845075804161
https://twitter.com/ankayasam/statuses/437914771719868416
https://twitter.com/ankayasam
https://twitter.com/ankayasam
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=ankayasam
http://www.ankayasam.com/erke-yesil-akademide-vermeye-basliyor.html
http://www.ankayasam.com/erke-yesil-akademide-vermeye-basliyor.html
http://www.ankayasam.com/archos-arnova-chilpad-cocuklar-icin-en-mukemmel-tablet.html
http://www.ankayasam.com/archos-arnova-chilpad-cocuklar-icin-en-mukemmel-tablet.html
http://www.ankayasam.com/iyi-gunde-kotu-gunde-nisan-ayi-programi.html
http://www.ankayasam.com/iyi-gunde-kotu-gunde-nisan-ayi-programi.html
http://www.ankayasam.com/zihinsel-engelli-gencler-sanat-yolunda.html
http://www.ankayasam.com/zihinsel-engelli-gencler-sanat-yolunda.html
http://www.ankayasam.com/sri-lanka-kalkinma-bakanindan-ato-baskanina-ziyaret.html
http://www.ankayasam.com/sri-lanka-kalkinma-bakanindan-ato-baskanina-ziyaret.html

