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ISO 14001 hakkında

ISO 14001 
Çevre 
Yönetim 
Sistemi, 
her türlü 
üretim 
sektöründe, 
ürünün ilk 
aşamasından 
tüketiciye sunulmasına kadar geçen her 
adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak 
üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan 
sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir 
şirketin çevresel performansının kontrol 
edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani 
sürecini tanımlayan uluslararası bir 
standarttır. 

Binalarınızda yangından korunma ve güvenlik sistemlerindeki yeni teknolojileri BTS Yangın ile takip edin.
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Çevre Yönetimi çalışmalarımızı belgelendirdik
BTS Yangın Güvenlik Yapı Teknolojileri, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir Dünya 
için başlattığı çevre yönetimi çalışmalarını başarıyla sonlandırarak, 2015 şubat ayı 
itibari ile “ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi” Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Hayat koruma ve güvenlik sistemleri
konusunda Türkiye’nin önde gelen
firmalarından BTS Yangın Güvenlik
Yapı Teknolojileri; müşterilerine daha iyi
hizmet vermek adına, Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) ve ASB 
belgelendirme ile başlattığı kalite 
yönetimi çalışmalarını başarıyla 
sonlandırarak, 2015 Şubat ayı itibari ile 
“ISO 14001:2004-Çevre Yönetim Sistemi” 
Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Temsilcisi olduğumuz dünyanın kendi
konularında önde gelen firmaları ile yangın 
algılama ve alarm sistemleri, yangından 
korunma sistemleri, bina güvenlik ve kontrol 
sistemleri ve diğer bina zayıf akım 
sistemlerinde faaliyetlerini başarıyla 
sürdüren firmamız, ISO 14001:2004 Çevre 
Yönetim Sistemi Belgesi ile hizmet anlayışını 
taçlandırdı. Bu belge sayesinde iç 
süreçlerimizin hızı ve kalitesi artacağı gibi, 
ürün ve hizmetlerimizdeki müşteri 
memnuniyetinin de en üst seviyeye ulaşacağı 
biliyoruz. Yine siz değerli müşterilerimiz ve 
iş ortaklarımız ile olan ilişkilerimizin de bu 
doğrultuda güçleneceğine ve büyüyerek 
artacağına olan inancımız tamdır. 
Kuruluşumuzdan bu yana bize olan ilgi ve 
desteğini her geçen gün arttıran sektördeki 
bütün dostlarımıza ve siz değerli 
müşterilerimize teşekkürü bir borç biliriz…
Türkiye’de ve dünyada hayat koruma ve
güvenlik sistemleri ile ilgili yeniliklerin
uygulayıcısı ve öncüsü olmak vizyonuyla
18 yıldır faaliyetlerini başarıyla sürdüren
BTS Yangın Güvenlik Yapı Teknolojileri, siz
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre
en optimal ve en ekonomik çözümleri ve
hizmetleri; kaliteli, kesintisiz ve bir bütün
halinde vermeye devam edecek…
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