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Neden BM TRADA?
Büyüklüklerinden bağımsız olarak şirketler, verimlilik, kalite,
teknoloji ve sürekli gelişme olgularıyla karşı karşıya kalırlar.
Rekabet baskısını, rekabet avantajına dönüştüren şirketler, iş
performansını sürekli geliştiren şirketlerdir. Yönetim sistemi
süreçlerini, etkin olarak yönetenler bugünün hızla değişen iş
dünyasının, tüm zorluklarına karşı ayakta kalır ve aynı
zamanda büyümeye devam ederler.
BM TRADA, bu süreçle, müşterilerinin
yönetim sistemindeki sürdürebilir
gelişmesine katkı sağlayarak, rakipleri
karşısında rekabet güçlerini arttırmaları
için proaktif
yönetim sinerjisi
yaratmaktadır.
Geçmişi 1934 yılına kadar uzanan
BM TRADA, aynı anda 8 UKAS
akreditasyonuna sahip Dünya’da ilk
belgelendirme kuruluşudur.
Farklılık yaratan hizmetler sunan
BM TRADA, tüm EA kodlarını kapsayan
belgelendirme ve test hizmetleri çeşitliliği
ile dünya lideridir. 60’tan fazla ülkede
30.000’den fazla belgelendirilmiş kuruluş
portföyüne sahiptır ve müşterilerine
geniş kapsamlı katma değerli hizmet
sunmaktadır.

Test Hizmetleri
UKAS tarafından akredite edilmiş
BM TRADA laboratuvarları, 30 yıldan
fazla bir süredir tüm dünyaya her
türlü ürün ve yapı malzemelerin,
yangına dayanım, yangına tepki, mekanik özellikler testlerini
ilgili AB, İngiliz veya diğer Avrupa ülke standartlarına göre
yapmaktadırlar.
Türkak akreditasyonlu STANDART YAPI
Türkiye’nin en büyük bağımsız cam
Laboratuvarımızda Yalıtım Camı, Temperli
Pencere ve Kapı üreticileri için güvenilir
vermektedir.

LABORATUVARI
laboratuvarıdır.
Cam, Düz Cam,
test hizmetleri

Tüm laboratuvarlarımız kendi kapsamlarında akredite edilmiş
ve Yapı Malzemelerinin CE işaretlemesi kapsamında Avrupa
Birliği Komisyonu tarafından da “Onaylanmış Kuruluş” olarak
atanmışlardır.

STANDART BM TRADA A.Ş., Türk Akreditasyon Kurumu
TÜRKAK tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve
Q-Mark Ürün Belgelendirmesi kapsamında Yangın Kapıları,
Dış Kapılar, Pencere Sistemleri, Yalıtım Camları, Temperli
Camlar konusunda akredite edilmiştir.
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STANDART BM TRADA, faaliyet alanı içindeki tüm kapsamlarda
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hizmet vermektedir.
BM TRADA, EOTA-Avrupa Teknik Onay Kurumu tarafından
Yetkilendirilmiş Kuruluşudur ve ETAG-Avrupa
Teknik Onayı yayınlama yetkisine sahiptir.
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CE İşaretlemesi

Temperli Cam Testleri

CE işareti, “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamına gelen
işarettir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) uygunluğunu
kanıtlamanın tercih edilen yöntemidir. Bu uygunluk, ürünlerini
Avrupa ve Türkiye pazarına sunmak isteyen üreticiler için
yasal bir zorunluluktur. CPR, ürünlerin performanslarını
nasıl kanıtlaması gerektiğini standartlaştırıp Avrupa
Ekonomik Alanındaki ticaretlerde teknik engelleri ortadan
kaldırmayı amaçlamaktadır yani, test raporlarınız tüm üye
ülkelerde Türkiye dahil geçerli olacaktır. BM TRADA GROUP
bünyesindeki 5 adet AB Onaylanmış Kuruluş (NB 1224, NB
1314, NB 2358, NB 2389, NB 2271) ve 2 adet AB Teknik
Değerlendirme Kuruluşu (TAB) ile, yapı malzemelerinin CE
işaretlemesi kapsamında faaliyet göstermek üzere Avrupa
Birliği Komisyonu tarafından atanmışlardır.

2013 yılı başında yapılan yeni yatırımlarla tüm temperli cam
testleri kapsama alınmıştır. Kapsamdaki temperli cam standartları:

Cam ve Pencerelerde İlk Tip Testleri ve
Belgelendirme

Yüksek Güvenlikli Kapı ve Pencereler Test
ve Belgelendirme

• EN 12150-2:2004
• EN 13024-2:2004
• EN 14179-2:2005
• EN 14321-2:2005
• EN 1863-2:2004
Dış Kapı ve Pencereler
2013 yılı başında yapılan yeni yatırımlarla pencere ve kapıların
testleri kapsama alınmıştır. Kapsamdaki kapı ve pencere
standartları :
• EN 14351-1:2006

Gerek nihai kullanıcı, gerekse üretici nezdinde ürünün
güvenilirliğinin bağımsız, tarafsız ve akredite bir kuruluş
tarafından test edilmiş ve belgelendirilmiş olması büyük
önem taşımaktadır. BM TRADA’nın yüksek güvenlikli kapı
ve pencereler için güvenlik ve dayanıklılık test raporları ile
üretim yeri denemi sonucunda sunduğu ürün belgelendirme
hizmetidir.

Yalıtımlı Cam Cephe Giydirme Sistemleri
Giydirme cephelerdeki yalıtım cam ünitelerini oluşturan
bileşenlerinin (yalıtım cam birimi, lamine cam, tam ve yarı
temperli cam, güneş ve ısı kontrol kaplamalı cam, alüminyum

Yalıtım Cam Testleri
Türkiye’nin ilk bağımsız cam laboratuvarı olan Standart
Yapı Laboratuarı yoğun talep nedeniyle kapasitesini 3 kata
çıkarmıştır. Laboratuvarımızda aynı anda 168 yalıtım cam
üreticisinin numuneleri işlem görmektedir. Şubat 2010 da
alınan yeni cihazlarla test ilk tip test kapasitemiz 840 adet çift
cam ünitesi ile Avrupa’nın en büyük laboratuvarları arasında
olup son model iklimlendirme odaları ve dolaplarına sahiptir.
Kapsamdaki yalıtım cam standartları:
• EN 1279-5:2005
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çıta, iç ve dış sızdırmazlık malzemeleri, vb) kalitesi ve bu
bileşenlerin binaya özel doğru bileşimi önemlidir. Ürün
kalitesini sağlamak amacıyla bileşenlerin uluslararası geçerli
testlerden geçmiş olmaları gereklidir. Malzeme kontrolü için
gerekli bu testler, fabrika üretim kontrolleri ve ilk tip testleri
olarak yapılmaktadır.
Giydirme Cephe Sistemleri İle İlgili Test, Denetim ve Muayene
Hizmetlerimiz:
• Ürün İlk Tip Testleri
• Fabrika Üretim Kontrolü
• Ürün Raporlarının İncelenmesi ve Ürün Ayniyet Değerlendirmesi

FSC, PEFC, SFI Koruma ve Gözetim Zinciri
(Coc) ve Orman Yönetimi Sertifikasyonu

yapılan denetimler sonucunda firmaya verilen belgelerdir.
FSC, PEFC ve SFI’ın kendileri firmalara bu denetimi yapmayarak,
kendi koyduğu standartlar ve gereklilikler arasındaki
bağımsızlığını korumaktadır. FSC, PEFC ve SFI akredite ettiği
belgelendirme kuruluşları tarafından yayımlanan belgeleri
kendi internet sitesinde duyurmaktadır. BM TRADA, FSC,
PEFC ve SFI tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme
kuruluşudur ve belgelerini vermeye yetkilidir.

RSPO Palm Oil Palmiye Yağı Tedarik Zinciri
Sertifikasyonu

CoC Koruma ve Gözetim Zinciri ve Orman Yönetimi, ham
maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar; işleme,
dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm başarılı safhalarını
içine alan bir yönetim sistemidir. FSC, PEFC ve SFI belgesi,
orman ürünleri üreten, işleyen, dağıtımını yapan veya
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifikasyonu,
yetiştirilen palmiye fidanlıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanarak
yağmur ormanlarının daha az zarar görmesini amaçlamaktadır.

dönüştüren bir firmada CoC (Koruma ve Gözetim Zinciri)
yönetim sisteminin uygulandığını göstermek amacıyla
FSC, PEFC ve SFI tarafından akredite edilmiş, bağımsız
belgelendirme kuruluşları tarafından ilgili standartlara göre

RSPO Palmiye Yağı Tedarik Zinciri
Sertifikasyon Sistemi ürünlerin iyi yönetilmiş
kaynaklardan ve sertifikasız kaynaklardan
gelen palmiye yağı ile karıştırılmamış
olduğunu ispatlamaktadır.
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Palmiye yağı kullanan üreticiler, RSPO sertifikalı palmiye yağı
kullanarak bu fidanlıkların sürdürülebilirliğine ve dolayısıyla
yağmur ormanlarının korunmasına katkıda bulunmaktadırlar.

• Konut Yangını simülasyon binası-3 katlı, 10 odalı
• Yangın davranışı simülasyon binası-2 katlı
• Müdahale ve acil kurtarma binası-2 katlı

RSPO sertifikasyonu, palmiye yağı fidanlıklarını ve ürünlerinde
palmiye yağı kullanılan üreticileri ve işlenmek üzere ticaretini
yapan kuruluşları kapsamaktadır.

Yangına Dayanıklı Kapılar Test ve
Belgelendirme

Dünyada birçok büyük market grupları (Carrefour, Mark &
Spencer, Tesco v.b.) ve büyük gıda, deterjan ve kozmetik
üreticileri (Unilever, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble,
Nestle, Cargill v.b.), 2015 yılına kadar tüm ürünlerinde sadece
sertifikalı palmiye yağı kullanacaklarını şimdiden taahhüt
etmişlerdir.

Yangın Testleri
• Yangına Dayanım Testleri
• Yangına Tepki Testleri
• Yangında Davranış Testleri
• Yangın Risk Değerlendirmesi
• Yangın Genel Kıymetlendirme Raporları
• Yangın Olayları Araştırma ve Simulasyonları

Diğer Testler
• Ses Yalıtımı - Akustik Testi
• Hava Kaçağı, Hava Geçirgenliği ve Hava Sızdırmazlık Testleri
• Yüksek Güvenlikli Kapı ve Pencere Testleri
• Hırsızlık Direnci Testi
• Cam ve Pencerelerin İklim Testleri
• Kapı ve Pencerelerin Hizmet Ömrü ve Dayanıklılık Testi
• Pencerelerin Enerji Derecelendirmesi
• Binaların Enerji Derecelendirilmesi

İtfaiye Birimleri Eğitimi
Chiltern International Fire, Avrupa’da sayılı İtfaiye Eğitim
Merkezlerinden biridir. Eğitim merkezinde teorik ve canlı yangın
eğitimleri yapılmaktadır. Simülasyon donanım envanteri:

Yangına dayanıklı kapılar can ve mal güvenliğiniz için
vazgeçilmez unsurlardır. Bundan dolayı üretimi, montajı,
tasarımı ve kurallara uygun şekilde kontrolü yaşamsal öneme
sahiptir. Serbest piyasa rekabet şartlarında ürünlerinizin
standartlara uygun olması üreticileri avantajlı bir konuma
getirecektir. BM TRADA, Q-Mark imalat ve montaj ürün
belgelendirmesi ile yangına dayanıklı kapılar için geniş
kapsamlı test ve belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

Yönetim Sistemleri Belgelendirme
Hizmetleri
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• İşletme içinde kalite anlayışını geliştirir.
• Müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri şikâyetlerini azaltır,
memnuniyeti arttırır.
• Çalışanları tatmin eder.
• Kârı, verimliliği ve rekabet gücünü arttırır.
• Maliyetleri azaltır.
• Firma ilişkilerinde karşılıklı fayda sağlar.
• Etkin bir yönetim sağlar.
• Geleceğe dair hedeflere erişimde etkili bir araçtır.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle
ihracat kolaylığı sağlar.
• Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol
önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir
yaklaşım sağlar.
• Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunuzu
kanıtlar.
• Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamını
karşılar.
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• Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin
ortadan kaldırır ve imajınızı korur.

Tam tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik ve güvenilirlilik
taahhüdümüz, belgelendirme hizmetlerimizde ana
itici güçtür.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
• Çevresel performansı arttırır.
• Kirlilik kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır, azaltılır.
• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanır.
• Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle
sonuçlanan kaza ve bunun gibi olayları azaltır.
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
• Taahhütleri kanıtlamak yoluyla müşteri, yatırımcı, toplum
güvenini oluşturur.

• Motivasyon ve katılımı arttırır.
• Kârlılığı arttırır.
• Sigorta primlerini azaltır.
• İç ve dış iletişimi etkili kılar.
• Verim arttırıcı yönde kazaları ve zaman kaybını azaltır.
• Yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir.
ISO 13485 Tıbbî Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 standardını temel alması dolayısıyla, bu sistemin
avantajlarına ilave olarak;
• Bu alanda ticareti kolaylaştırır.
• Cihazlara güveni arttırır.
• Cihazların kalite kurallarına küresel uyumunu sağlar.
• Cihazların tasarım, üretim ve servis kalitesini arttırır.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi
Kuruluşların enerji tüketimlerini yönetmek ve azaltmak için

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• Bilgi gizliliği, güvenilirliği ve elverişliliğini sağlar.
• İşin sürekliliğini sağlar.
• Müşteri güveni kazandırır.
• Bilgi sistemlerini ve ağları bilgisayar destekli sahtekârlık,
casusluk, sabotaj, yangın ve sel gibi tehdit ve tehlikelerden korur.
• Rekabet gücünü ve kârlılığı arttırır.
• Yasal yükümlülüklerin ve ticari imajın korunmasını ve
sürdürülmesini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kullanmaları şu faydaları
sağlayacaktır;
• Maliyetleri azaltır
• Sera Gazı Emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere
uyumunuzu kolaylaştırır.
• Enerji temininde güveni artırır.
• İş performansını geliştirir.
• Enerji hedeflerini ve politikalarını resmileştirir.
• Mevcut yönetim sistemlerinizle entegre edilebilir.

Entegre Yönetim Sistemleri
Entegre bir yönetim sistemine geçiş, gözle görülür biçimde
iş tekrarlarını ve uygulamalardaki maliyetleri azaltmak
ve zamandan tasarruf sağlamakla birlikte belgelendirme
giderlerini de düşürür.
Entegre edilecek sistemler, organizasyonunuzun ihtiyacına
göre şekillendirilebilir. İki, üç ya da dört sistem entegre
edilebilir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• Güvenlik kültürünü arttırır.

BM TRADA entegre sistemlerinizi uzman denetçi kadrosuyla,
organizasyonunuzu daha iyi anlayarak ve yönetim sisteminize
katma değer sağlayarak belgelendirmektedir.
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Q-Mark Ürün ve Hizmet Belgelendirme
Rekabetçi pazarlarda ürünlerinizin farklılığını ortaya koyun, kazanın.

%87
%87
%87
%85
%87
%85
%85
%72
%85
%72
%72
%75
%72
%75
%75
%75

Q-Mark programı ürün, hizmet ve
montaj kalitesi spesifikasyonlarını,
uluslararası, AB, ulusal, sektörel
ve üretici firma standartlarını esas
alınarak geliştirilmiş bir belgelendirme
programıdır.

Q-Mark programı gereği, kuruluşun ilgili standartlara ve fabrika
üretim kontrolü sistemi şartlarına uygunluğunu teyit etmek
amacıyla denetim yapılmaktadır. Ayrıca sistemin sürekliliği ve
doğrulanması gözetim denetimleriyle sağlanmaktadır.
Yapılan araştırmalar belgeli ürün ve hizmetlerin
avantajlarını göstermektedir. Tüketiciler belgeli
ürünlerin diğerlerine oranla %87 daha güvenilir
olduğunu düşünmektedirler.
Tüketiciler belgeli ürünlerin ortalama %85
daha kaliteli olduğunu düşünmektedirler.
Yanlış üretim ve montaj maliyetlerinden
tasarruf edin.
Tüketicilerin, belgeli ürünler için tavsiye etme
eğilimi diğerlerine oranla %72 daha yüksek.
Referans satışlarınızı artırın.
Tüketicilerin %75’i, bu seçkin kalite garantisine
sahip ürünler için daha yüksek fiyat ödemeye
hazırlar. Katma değerinizi artırın.

Q-Mark Product
Ürünlerin kalitesinin BM TRADA tarafından ilgili standartlara
göre onaylandığını gösteren işarettir. Q-Mark Product işareti,
piyasaya sunulan her ürünün aynı kalite ve performans
özelliklerine sahip olduğunu ve sürekli olarak aynı özeliklerle
üretileceğinin güvencesini vermektedir.

Q-Mark Installer
Ürün ve sistem montajını yapan şirketler için geliştirilmiş bir
belgelendirme modelidir. Ürününüzün ne kadar kaliteli ve
pahalı olduğu önemli değildir. Kötü monte edilmiş bir ürün veya
sistem, performans (ısı, ses, kullanım ömrü, hava sızdırmazlık,
yangına dayanıklık vb.) özelliklerini kaybeder.
Q-Mark Installer gereği belgelendirilmiş montajcı, personel
yetkinlik değerlendirilmesi ve seçilmiş inşaat/uygulama sahası
tetkikine tabi tutulur.

Q-Mark Plus-Sigortalı Garanti
Q-Mark programının en üst seviyesidir. Ön şartı Q-Mark Product
modelinin Q-Mark Installer ile beraber uygulanmasıdır. BM TRADA
bu program kapsamında müşteriye teslim ve monte edilmiş
ürünü, garantisine ilave olarak 3.taraf sigorta ile güvence altına
almaktadır. Üründe montaj ve üretim hatasından çıkacak herhangi
bir uygunsuzluk durumunda, düzeltme montajı ücreti sigorta
şirketi güvencesi altındadır.
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Neden BM TRADA?
STANDART BM TRADA BELGELENDİRME A.Ş., uluslararası BM TRADA GROUP’un Türkiye’deki ortak
teşebbüsü olup UKAS ve TÜRKAK akreditasyonları ile test, denetim ve sertifikasyon hizmetleri vermektedir.
BM TRADA, ürün testleri, sertifikasyon ve fabrika üretim kontrolü denetimlerinde 80 yıllık tecrübesi ile dünya
liderleri arasındadır.

info@bmtrada.com.tr
STANDART BM TRADA BELGELENDİRME A.Ş.

www.bmtrada.com.tr

+90 (0) 216 574 88 01
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