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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
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Kurdıığunu ve u},guladığını belgeienıekte ve BEL tarafından gerçekle$irilen denetiın
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BELCERT ULUSLARARASİ BELGELEN DlRM E Şl RKETİ
Hürriyet Bulvarı, No,45, Türkseven Apt, K,l -D,7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbu1

Telefon, 0212 4380476 - E-mai[, info@belcert.com

Belgenin geçertitik durumu https://www.belcert.com adresinden kontrol edilebilir.


