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Entegre Yönetim 
Sistemi Yazılımı

Web Sitesi

YBS-BPM Yazılımı
Business Prosess Management

Entegre Yönetim Sistemi Nedir?
Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı Tüm uluslararası standartları(ISO standartlarını) ve Kurumsal 

süreçleriniz ile bir bütün halinde tasarlanmış süreç tabanlı bir alt yapıdır.

Online Eğitim Yazılımı

E-Ticaret Yazılımı

Kurumsal Kaynak 
Planlaması (ERP)Yazılımı

ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri 
Hizmet YS

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar 
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri 
Şikayetleri ve Memnuniyeti

AS 9100 Uzay ve Havacılık 
Kalite Yönetim Sistemi

Tesis Güvenlik Belgesi

 ISO 14064 Sera Gazı 
Yönetim Sistemi

ISO 28000  Tedarik Zinciri 
Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 17025 Labaratuar 
Akreditasyonu

ISO 17024 Personel 
Belgelendirme 

 ISO 22000 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi

 ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi

 Çevre Danışmanlık 
Hizmetleri

ISO 15224 Sağlık Hizmetleri 
Kalite Yönetim

ISO 22301 İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi

ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001 
İş Sağlığı ve Güvenliği1
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Tüm Süreçlerinizi 
Yönetebileceğiniz YBS-

BPM Yazılımıdır. 
Sürekli Süreçlerinizi 

geliştirebileceğiniz 
alt yapıyı sizlere hazır 

sunmaktadır.

Tüm Üretim veya 
Hizmet Yönetiminiz İçin 

Tasarlandı.

YAZILIM 
ÜRÜNLERİMİZ

YBS-BPM
Kodsuz Yazılım 

Geliştirme
Düşün 

ve 
Tasarla

Herşey 
Senin 

Elinde
4 5

Şimdi
#dijitaldönüşüm  

Zamanı



YAZILIM
PAKETLERİ

YAZILIM 
PAKETLERİ
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S. No Süreçler YBS BASIC YBS EYS YBS ERP YBS BPM

1 Dokümante Bilgi Süreci + + + +

2 Aksiyon Yönetim Süreci + + + +

3 Kuruluş Bağlamı Ve İlgili Taraflar Süreci
+ + + +

4 İç Tetkik Süreci + + + +

5
Uygun Olmayan Ürün/Hizmet – Düzeltici 
Faaliyet ve Olay İhlal Süreci

+ + + +

6 Tedarikçi Yönetim Süreci + + + +

7 Yönetimin Gözden Geçirilmesi Süreci
+ + + +

8 İç ve Dış iletişim Süreci
+ + + +

9 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Süreci
+ + + +

10 İnsan Kaynakları Süreci
- + + +

11 Eğitim Süreci
- + + +

12 Amaç ve Hedefler Yönetim Süreci
- + + +

13 Risk ve Fırsatlar Yönetim Süreci
- + + +

14 Değişiklik Yönetim Süreci
- + + +

15 Disiplin Süreci
- + + +

16 Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci
- + + +

S. No Süreçler YBS BASIC YBS EYS YBS ERP YBS BPM

17 Test Tatbikat Yönetim Süreci - + + +

18
İş Etki Analizi ve İş Sürekliliği Yönetim 
Süreci

- + + +

19
Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale 
Yönetim Süreci

- + + +

20 Talep Olay Yönetim Süreci - + + +

21 Varlık Yönetim Süreci
- + + +

22
İzleme ve Ölçme Donanımlarının 
Kontrolü Süreci

- + + +

23
İzleme Ölçme Analiz ve Değerlendirme 
Süreci

- + + +

24 KVKK Süreci
- + + +

25 Satınalma Yönetim Süreci
- - + +

26 Satış Pazarlama Yönetim Süreci
- - + +

27 Ön Muhasebe Yönetim Süreci
- - + +

28 Depo Stok Yönetim Süreci
- - + +

29 Üretim Planlama Süreci
- - + +

30 Üretim Süreci
- - + +

31 Kalite Kontrol Süreci
- - + +

32 Müşteri Mülkiyeti Yönetim Süreci
- - + +



İş Hayatında
Zamanı Daha
Verimli
Kullan...
YBS Yazılım tarafından geliştirilen 
tüm süreçlerde işlerinizi otomati-
ze ediyoruz. Böylece gereksiz za-
man harcayarak işlerinizdeki ge-
cikmeleri ortandan kaldırıyoruz
.
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Zamandan ve lokasyondan ba-
ğımsız özgürce yaşamanın alt ya-

pısını oluşturuyoruz. 
Artık dilediğiniz yerden iş yapın 

ve kuruluşunuza raporlayın.
Mobil çalışma hayatına hoş 

geldiniz...



Bu alt yapılar nelerdir? 

Bizler ISO 9001 standardının web ortamında 

ister bilgisayar ister tablet isterseniz de 

telefondan ulaşmanızı sağlayan içerisinde 

ISO 9001 standardının bütün gerekliklerini 

barındıran YBS-Entegre Yönetim Sistemimizi 

sizler için tasarladık. YBS-Entegre Yönetim 

Sistemi Paketimizde ihtiyacınız olan doküman 

kontrol sürecinden yönetimin gözden 

geçirme toplantınızı kayıt altına alabileceğiniz 

formlara kadar ürün/hizmetlerinizi takip 

edebileceğiniz pakettir. 

YBS-Entegre Yönetim Sistemi Paketimizi 

Tasarlarken ISO 9001 Standardının Bütün 

Maddelerini içerecek şekilde kullanımı 

basit ve grafiklerle yöneticilerin tüm süreç 

hakkında bilgi edinebilmesini dikkate alarak 

tasarlanmıştır.

YBS Yazılım olarak sektörde değişen ve 

öncü firma olma hedefiyle, siz değerli 

müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Biliyoruz 

ki ISO 9001 standardı firmalarımızın sunmuş 

olduğu ürün/hizmet kalitesinin artırılmasında 

ve sürdürülebilir müşteri memnuniyetini 

sağlamak için oluşturulmuş standarttır. 

Peki bizler ne yapıyoruz? 

Bizler, her geçen gün değişen müşteri 

memnuniyeti ve piyasa şartlarında günümüz 

çağı olan teknoloji ve bilgi çağında sizlerin 

rakiplerinizden birkaç adım önde lider olarak 

piyasaya yön vermeniz için gerekli alt yapıyı 

hazırlıyoruz. 
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Kaliteli ürünler üretmek, kaliteli nefes almak ve 

kaliteli yaşamaktan geçmektedir. Gün geçtikçe 

kirletilen dünya ekosisteminde kirletenlere bir 

dur diyende bizler olmalıyız. Bizler temiz çevre 

oluşturmanın ilk olarak insan beynin de saha 

sonra firmalarda olduğuna inanıyoruz. Bu ne-

denle çevre danışmanlık hizmeti verirken ön-

celiğimiz insan eğitimi olmaktadır. Öncelikle 

çalışanlara verilen farkındalık eğitimimizin ar-

dından firmamızı TÜRKİYE CUMHURİYETİ çev-

re mevzuatlarına ve yasalarına uygun, 

ISO 14001 Standardı alt yapısında tama-

men firma gereksinimlerine göre tasarlanmış 

YBS-Entegre Yönetim Sistemi yazılımımızı 

sunmaktayız. 

YBS-Entegre Yönetim Sistemi Paketimizin içe-

risinde çevre risk değerlendirme formundan 

atık kontrol formuna kadar ihtiyaç duyulan bü-

tün formlar mevcuttur. Sizlerin de geleceğimiz 

için attığınız adımlarda yanınızda olmak dile-

ğiyle.

GELECEĞE SAHİP ÇIKIYORUZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

www.ybsis.com.tr www.ybsis.com.tr



Yetersiz eğitim ve ekipman nedeniyle meyda-

na gelen iş kazaları firmalara manevi zararlar 

kadar maddi zararlara da neden olmaktadır. 

Bu nedenle Uluslararası Standardizasyon 

Örgütü(ISO) tarafından 45001 standardı ge-

liştirilmiştir. ISO 45001 standardı firmaların 

Ürün/Hizmet üretirken karşılaşılacak kazaları 

önlemek için geliştirilmiştir. 

Peki YBS Yazılım ISO 45001 Standardını Na-

sıl Yönetiyor? 

YBS Yazılım olarak firmalarımızın 45001 Stan-

dardının bütün maddelerini içeren YBS-En-

tegre Yönetim Sistemi  yazılımını sunmakta-

yız. Yazılımız sayesinde firmamızda ihtiyacınız 

olabilecek risk değerlendirme formundan Acil 

Duruma Hazır Olma Formuna kadar bütün 

formları sizlere sunuyoruz. ISO 45001 stan-

dardının en güncel hali ile hazırlanmış yazı-

lımımız, firmanızın ihtiyacı olabilecek dokü-

manlar ve formlar ile beraber hizmetinizde.  

Daha bilinçli bir toplum için gidilen bu yolda, 

yol arkadaşınız olmak dileğiyle…

12
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Bilgi çağında yaşadığımız bu günlerde dünya 

hızla değişmektedir. Artık bilgiye hükmeden 

dünyayı yönetmektedir. Dijitalleşmenin 

yaşandığı bu yüzyılda bilginin gizliliği, 

erişebilirliği ve bütünlüğünü korumak zorunlu 

hale gelmiştir.

YBS olarak kuruluşlarda Verinin oluşmasından 

yok edilmesine kadar geçen yaşam 

döngüsünde sizlere bilgi güvenliğinin tam 

ve etkin sağlanabilmesi için gerekli tüm 

yapılandırma çalışmalarını yapıyoruz. 

Neler Yapıyoruz?

• Kuruluşunuz içerisinde Bilginin 

güvenliğini sağlamak adına kurumsal 

kültürününüzü değiştiriyoruz. tüm 

bunları yaparken yazılım alt yapısından 

etiketlemelere, açıklık testlerinden ürün 

konfigürasyonalrına kadar tüm aşamaları 

sizlerle kontrol edip iyileştirmeler yapıyoruz.

• Sizlerde Bilgi güvenliğinizi YBS ile sağlayın 

hem bilginizi güvene alın hemde oluşabilecek 

yasa ve mevzuat yaptırımlarından kurtulun.

BİLGİYE HÜKMEDİYORUZ

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ

www.ybsis.com.tr

ISO 45001 
İş Sağlığı ve 
Güvenliğini 

YBS Yazılımda 
Yönetin 

Rahat Edin...



Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim sistemi 

ürün ve hizmet sunan tüm kuruluşların 

uygulayabileceği bir standartır. ISO 20000 

Standardı ITIL süreçlerinin özetlenmesi ile 

oluşturulmuş ve 14 süreçten oluşan bir 

sistemdir. her ne kadar uygulaması zor 

olan bir standart olsada kuruluşunuzdaki 

tüm teknik destek alt yapınızı hızlı ve 

düzenli bir yapıya kavuşturmaktadır. 

Böylece müşterilerinizin problemlerini hızlı 

ve kolay çözmenizi sağladığı gibi ürün ve 

hizmetlerinizin geliştirilmesine çok ciddi bir 

bilgi birikimi sağlamaktadır.

ISO 20000 Standartdını uygulandığında 

Size Ne Katkı Sağlar?

• Müşteri destek hattınızla müşterilerinizi 

kurumsal bir imajla karşılarsınız.

• Müşterileriniz sizlere daha kolay iletişim 

kurması sağlanır.

• Müşteri talep ve beklentileri zamanında 

ve doğru bir şekilde karşılanır.

• Ürün ve Hizmetleriniz müşteri talep ve 

beklentilerinden alınan bilgi birikimi ile 

daha doğru geliştirme yapılır.

• SLA Seviyeleri içerisinde Açılan 

Çağrıların kapatılması sağlanır.

14
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ISO 20000 Bilgi Teknolojileri HYS

Hizmet 
Kalitenizi 

Standartlaştırın

15

İş hayatındaki baş dönderen gelişmeler 

ve yaşanan teknolojik gelişmeler iş 

sürekliliğinin ne kadar önemli olduğunu 

kanıtlamıştır. Artık hiçbir müşteri bir saniye 

bile beklemek istemiyor. rekabetin çok 

fazla olduğu dünyada müşteriler istedikleri 

kadar alternatif bulabilmekte. peki sizler 

sunduğunuz ürün ve hizmetleri en hızlı 

ve kesintisiz bir şekilde verebilmek için 

nasıl çözümler ürettiniz? işte bu kritik 

soruya odaklanan ISO 22301 İş Sürekliliği 

standardı ile kuruluşunuzdaki tüm alt yapı 

ve hizmetleri çok derinlemesine analiz edilip 

gerekli alt yapı ve sistemleri YBS sizler için 

geliştirmekte ve yönlendirmektedir. 

Peki Neler Yapıyoruz?

• Kritik İş Süreçlerinizin Belirlenmesi ve 

Analiz Edilmesi

• Kesintiye uğrayacak ürün veya 

hizmetlerin belirlenmesi

• Oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve 

gerekli önlemlerin ortaya konulması

• Kriz durumları için önceden hazırlanması 

ve krizlerin etkin yönetilmesi

• Kurum kültürünüzün İş Sürekliliği ile 

entegre edilmesi

KESİNTİSİZ ÜRETİM ve HİZMET

ISO 22301 İş Sürekliliği YS

www.ybsis.com.tr



ISO 13485 standardı ISO 9001 standardı te-

mel alınarak Tıbbi cihazlar için geliştirilmiş  

uluslar arası bir standardadır. Yasal gerek-

leri yerine getirmenin yanı sıra rekabette 

avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreti-

cileri kalite yönetim sistemi gereklerine uy-

makta olduklarını da kanıtlamak durumun-

dadır. Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal 

zorunlulukları karşılamak, müşteri memnu-

niyetini sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve 

açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence 

oluşturmak için kalite sistemi kurma ihtiya-

cı hissetmektedirler.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sis-

teminde Neler Yapıyoruz?

Ürünün Tedariğinden Satışına Kadar Her 

Aşamasını Takip Edecek Sistem Oluşturuyo-

ruz.

Müşterilerinizin Size güven duyacağı bir sis-

tem oluşturuyoruz.

Çalışanlarınınızın verimliliğini artırıyor ve 

çalışan memnuniyetini sağlıyoruz.

Tasarımdan Üretime ve Satışa tüm süreçle-

rinizi standartlaştırıyoruz.

İnsana ve Çevreye olan duyarlılığı artırıyo-

ruz.

Ürün ve Hizmetlerinizdeki Kaliteyi yükselti-

yor dünyadaki rakabet gücünüzü artırıyoruz.

16
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ISO 13485 Tıbbi Cihazlar KYS

17

ISO 10002 Müşteri şikayet ve 
Memnuniyet Sistemi artık ticaret  
yapan tüm firmaların ihtiyaç du-
yacağı bir sistem haline gelmiştir.
ISO 10002 sitemi ile müşterileri-
nizin her hizmetinizde sizden ne 
kadar memnun olduklarını gös-
terdiği gibi yaşanan müşteri şi-
kayetlerinin daha etkin ve verimli 
yönetilmesini sağlayan bir alt yapı 
oluşturulmasını sağlamaktadır. 
YBS olarak kuruluşunuz içerisin-
de yazılım alt yapısı kurarak tüm 
müşteri memnuniyet ve şikayetle-

rinin ortak bir noktada toplanma-
sını, müşterilerin size web sitesi 
aracılığıyla kolay ulaşmasını sağ-
layarak müşteri memnuniyetinizi 
artırmayı hedeflemekteyiz.
Kurduğumuz siztemlerde neler 
yapabilirsiniz?
• Müşteri Memnuniyet ve Şika-

yetlerini Hızlı ve Kolay Almanızı 
sağlıyoruz.

• Belirlenen zamanlar içerisinde 
şikayetlerin çözülmesini sağla-
yarak etkin bir yönetim sağlıyo-
ruz.

%100 Müşteri Memnuniyeti

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri, MYS

www.ybsis.com.tr



Uzay ve Havacılık Kalite Yönetim Sistemi 

ISO 9001 standardını temel alarak hazırlan-

mış bir yönetim standardıdır. bilindiği üzere 

Havacılık sektöründeki standartlar ağır ve 

uygulaması zor bir standardtır. tedarikçiden 

gelen malzemenin ne zaman hangi aşama-

lardan geçerek müşteriye teslim edildiğinin 

tüm kayıtları hassasiyetle tutulması gerek-

mektedir. Tüm bu kayıtları iş yükünü artır-

madan doğru ve kolay tutulabilmesi ama-

cıyla YBS olarak gerekli çalışmaları yaparak 

kuruluşlarda izlenebilirliği sağlamaktayız. 

Dolayısıyla YBS Yazılım Alt Yapısıyla;

• Tüm Süreçler belirli bir parça numarası 

ile eşleştirilmekte ve böylece tüm süreç-

lerde yapılan çalışmalar tek bir çatı altın-

da toplanabilmektedir.

• Siz yaptığınız işlemleri YBS Sistemine gi-

meniz yeterli, YBS alt yapısı gerekli eş-

leşen bilgileri bir araya toplayarak tüm 

AS9100 standart alt yapısına uygun en-

formasyonu oluşturacaktır.

• Bu sayede kuruluşunuzdaki tüm süreçler 

aktif ve kullanımı kolay bir alt yapı ile yö-

neticektir.

18
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AS 9100 Uzay ve Havacılık KYS
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Küresel ısınmanın tartışıldığı günmüzde dev-

letler tarafından Sera Gazı Salınımının azal-

tılması için bir çok mevzuat ve yaptırımlar 

oluşturulmaktadır. ISO tarafından yayınla-

nan ISO 14064 standardı kuruluşlardaki tüm 

CO2 kaynaklarının belirlenmesi ve belirlenen 

peryotlardaki salınımlarının hesaplanarak 

gelecek yıllarda daha az salınım yapılması 

için uygulanmaktadır. Bu Sayede Kuruluşlar;

Yıllık CO2 salınım miktarlarını hesaplayabil-

mekte

Karbon ayak izlerini çıkarabilmekte

Doğaya saygılı bir kuruluş olarak müşterileri 

tarafından desteklenmektedir.

YBS olarak tüm bu süreçleri daha kolay ve 

uygulanabilir olması amacıyla yazılım alt ya-

pısı oluşturulmuştur. Böylece YBS’yi tercih 

eden kuruluşlar;

• Sera Gazı Hesaplamalarını Kolay ve Basit 

Yapabilmekte

• Kayıtları düzgün ve ulaşılabilir olmakta

• Denetimlerden rahat ve problem yaşama-

dan geçebilmekte

• Mevzuatlara hızlı ve doğru uyabilme

• yasal yaptırımlara maruz kalmama

avantajlarını elde etmektedir.

Sera Gazı Yönetimide Artık YBS Yazılım 
Alt Yapısında

ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi

www.ybsis.com.tr



Gıda üretimi ve gıda üretimindeki takip sis-

temi çok kritik olması sebebiyle kuruluşlar-

da gıda süreçlerinin etkin ve doğru yönetil-

mesi gerekmektedir. 

YBS olarak ISO 22000 Gıda güvenliği Yöne-

tim Sistemi alt yapısı oluşturulmuş ve kuru-

luşların uygulamasına sunulmuştur. Böylece 

YBS üzerinde takip edilen işlemler şöyledir;

• Ürün Reçeteleri 

• Ürün kalite Kontrol İşlemleri

• Gıda riskleri ve bu risklere alınan aksi-

yonların takip edilmesi

• Doküman yapısının takip edilmesi

• Personellerin Eğitim düzeylerinin takip 

edilmesi

• Oluşan hatalar ve sonuçlarının takip edil-

mesi

• Tüm denetim, YGG, Uygunsuzluk ve Dü-

zeltici faaliyetlerin takip edilmesi

• ürünün izlenebilmesi ve son kullanma ta-

rihlerinin takip edilmesi

• Ürünün üretilmesinden satışına kadar 

tüm süreçlerdeki ayak izlerinin takip 

edilmesi

sağlanmıştır.

20
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ISO 22000 Gıda Güvenliği YS
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ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı 

kurum ve kuruluşlardaki enerji tüketimleri-

nin izlenmesi, ölçülmesi ve en aza indirilmesi 

konusunda geliştirilmiş bir standarttır.

ISO 50001 standardı her geçen gün önem 

kazanmaya başlamış ve bir çok mevzuat ISO 

50001 EnYS kapsamında çıkarılmaktadır.

Diğer ISO standartları gibi ISO 50001 Enerji 

Yönetim Sistemide bir yönetim standardıdır. 

Kuruluş içerisindeki tüm enerji kaynakları-

nın belirlenerek harcadıkları enerjilerin öl-

çülmesi ve gerek görülmesi durumunda ve-

rimli sistemlerle değiştirilmesi veya gerekli 

önlemlerle enerji verimliliğinin artırılması 

sağlanmaktadır. ISO 50001 Standardı diğer 

stnardatlarla entegre olabildikleri gibi tek 

bir standart olarakta yönetilebilirler.

ISO 50001 Uygulayan firmalar şu avantajları 

Sağlarlar;

• Küresel Rekabette avantaj sağlarlar.

• Maliyetlerin azaltılarak kar maksimizas-

yonu sağlarlar.

• Ulusal / Uluslararası mevzuata uyum 

sağlarlar.

• Çevreye verilen zararı en aza indirirler.

Enerjide Verimlilik Çağı

ISO 50001 Enerji YS

www.ybsis.com.tr



Savunma sanayinde yürütülen 
milli üretim seferberliği Tesis Gü-
venlik Belgesinin önemini her ge-
cen gün artırmaktadır. Savunma 
firmaları gizli bir projede çalışır-
ken, çalışma arkadaşlarını da giz-
li veride çalışabilecek yeterlilikte 
istemektedir. Bu nedenle gizli bir 
proje üretmek isteyen yada gizli 
bir projede yer almak isteyen fir-
malarımızın Tesis Güvenlik Belge-
si alması gerekmektedir. BİZLER 
YBS YAZILIM olarak sizlerin tesis 
güvenlik belgesi alınması için ge-

rekli şartların hazırlanmasın 

da başvuru sürecinin yapılmasın-
da ve kayıtların tutulması aşama-
sında sizlere yardımcı olmaktayız. 
Önceliğimiz siz değerli müşterile-
rimizi savunma sanayi konusun-
da vazgeçilmez çalışma arkadaşı 
yada kendi ürünlerinizi üreten fir-
malar olmanızı sağlamaktır.
Sizlere sunmuş olduğumuz hiz-
metler şunlardır;
- Tesis güvenlik belgesi 
- Üretim izin belgesi 
- Tempest raporu
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Tesis Güvenlik Belgesi
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YBS bünyesindeki yetkin mühen-
disleri ile çevre konusunda çözüm 
üretmek için bir çok çalışma yürüt-
mektedir.
Bu Çalışmalar;
Çevre Danışmanlık Firmalarına 
Özel Süreç Yönetim Sistemi
Kurum ve Kuruluşlardaki Çevre Sü-
reçlerinin Otomatize edilmesi
Online Eğitim alt yapılarının kurul-
ması ve işletilmesi
Çevre Lisansları için danışmanlık 
yapılması
Çevre İzinlerinin alınması

Atık Yönetimi takip sisteminin ku-
rularak kuruluşlarda etkin yöne-
timin sağlanması için hizmet ver-
mektedir.

Sizde Çevre Alt Yapınızı YBS ye ta-
şıyın ve Böylece;
Atıklarınızı doğru izleyin
Mevzuatlara tam uyumu sağlayın
İç Denetimleri Dijital olara yapın
Kararları ve aksiyonları YBS’de ta-
kip edin
Çevre Risk ve Performanslarını iz-
leyin

Sera Gazı Yönetimide Artık YBS Yazılım 
Alt Yapısında

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

www.ybsis.com.tr
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YBS Online Eğitimler

www.ybsis.com.tr
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Online Canlı Eğitimler

Online Eğitimler
YBS’den Alınır

Şimdi Online CANLI Eğitimlerdende 
Yararlanabilirsiniz



Bizi 
Tercih 

Edenler
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Bizi 
Tercih 

Edenler
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Yönetim Sistemlerinde 
Dijital Dönüşüm

Eskişehir Yolu 15. km Konutkent Mahallesi 3028 Cadde West Gate 
Residence 2A Blok No:87 Çankaya /ANKARA

Mobil-FaceTime-Whatsapp Hattı: 0555 518 65 62

08503046095
bilgi@ybsis.com.tr
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