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BİOTEM
KURUMSAL
HİZMETLER

BIOTEM
CORPORATE
SERVICES

Biotem Temizlik Emlak ve İnşaat Hizmetleri
(Biotem Kurumsal Hizmetler) bir aile
şirketi olup, 16.02.1993 tarihinde hizmet
sektöründe faaliyet göstermek üzere
kurulmuştur.

Biotem Cleaning Real Estate and
Construction Services (Biotem Corporate
Services) is a family-owned company and
was established on 16.02.1993 to operate
in the service sector.

Geride bıraktığımız yıllar içerisinde birçok kamu
kurum ve kuruluşu ile özel sektöre başarılı
hizmetler sunulmuştur. Şirket referanslarımızda
sunulan müşterilerimizin kapalı mekan ve çevre
temizlik hizmetleri, tesis yönetim hizmetleri,
haşere kontrol hizmetleri, bahçe bakımı ve peyzaj
hizmetleri, bordrolama ve destek hizmetleri,
personel temini işleri tarafımızdan yerine
getirilmektedir.

in the past years, successful services have
been provided to many public institutions and
organizations and the private sector. lndoor
and environmental cleaning services, facility
management services, pest control services,
garden maintenance and landscaping services,
payroll and support services, personnel
procurement works are carried out by us to our
customers presented in our company references.

Hizmet verdiğimiz tüm yerlerde her zaman önce
kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti gelmektedir,
bu da şirket kalite politikamızın temelini
oluşturmaktadır. 1997 yılında almış olduğumuz ve
bugün de sahip olduğumuz kalite belgelerimiz ile
uluslararası kalite standardını yakaladık.

Quality service and customer satisfaction always
come first in all the places we serve, which forms
the basis of our company quality policy. We have
achieved the international quality standard with our
quality certificates that we received in 1997 and
which we still have today.

Bu standartlar çerçevesinde Biotem olarak; her
zaman müşterilerimizin ve çalışanlarımızın,
memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmaya gayret
gösterdik. En iyi ve en kaliteli hizmeti vermeyi ilke
edindik.

As Biotem; within the framework of these
standards, we have always strived to keep the
satisfaction of our customers and employees at
the highest level. We have adopted the principle of
providing the best and highest quality service.

Vizyonumuz

Our Vision

Ekip çalışması, sistemli hizmet, uzmanlar tarafından sürekli verilen ve yenilenen eğitimlerimiz ile
geliştirdiğimiz profesyonel uygulamalarımız bize daha da iyi çözümler yaratma fırsatı vermektedir.

Our professional practices, which we have developed with teamwork, systematic service, trainings that
are constantly given and renewed by experts, give us the opportunity to create even better solutions.

Vizyonumuz; sektördeki en iyi hizmet şirketi olmaktır. Bunu başarmak için de Biotem olarak hedefimiz,
müşterilerimize en iyi ve kaliteli hizmeti, en hesaplı ve en kısa sürede sunmaktır.
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Our vision; to be the best service company in the sector. In order to achieve this, our goal as Biotem is to
provide the best and quality service to our customers most affordable and as soon as possible.
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HİZMETLERİMİZ

OUR SERVICES

TESİS YÖNETİM
HİZMETLERİ

FACILITY MANAGEMENT
SERVICES

●

Tesis Yönetim Hizmetleri

●

Facility Management Services

●

Temizlik Hizmetleri

●

Cleaning Services

●

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

●

●

Personel Temini ve Bordrolama Hizmetleri

Garden Maintenance and Landscaping
Services

●

Haşere Kontrol Hizmetleri

●

Personnel Recruitment and Payrolling
Services

●

Pest Control Services

Fabrika, plaza, hastane, otel, rezidans, AVM ve
iş merkezleri gibi tesislerin; tesis yönetimi ve
işletme hizmetleri, aşağıda belirtmiş olduğumuz
başlıkların tamamı veya bir kısmı için tesisinize
özel projelendirilir. Firmamızı tercih ettiğiniz
takdirde tüm bu hizmetleri tek kaynaktan tedarik
edeceksiniz ve tesisinize özel hizmet alma
avantajına sahip olacaksınız.

Facilities such as factories, plazas, hospitals,
hotels, residences, shopping malls and business
centers; plant management and business services
are tailored to your property for all or part of the
headings mentioned below. lf you choose our
company, you will supply all these services from
one source and you will have the advantage of
receiving special services to your facility.

●

Profesyonel Temizlik Hizmetleri

●

Professional Cleaning Services

●

Danışmanlık Hizmeti

●

Consultancy Service

●

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri

● Human Resources and Support Services

●

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

●

Garden Maintenance and Landscaping Services

●

İlaçlama Hizmetleri

●

Pest Control Services

●

Bordrolama Hizmetleri

●

Payroll Services

●

Depo Yönetimi

●

Warehouse Management

●

Hukuki İşler Yönetimi

●

Legal Affairs Management

●

Teknik İşletim ve Bakım - Onarım

●

Technical Operating and Maintenance - Repair
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HİZMETLERİMİZ

OUR SERVICES

TEMİZLİK HİZMETLERİ

CLEANING SERVICES

●

Tesis Yönetim Hizmetleri

Kapsam Dahilinde Verilen Hizmetler;

●

Temizlik Hizmetleri

●

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

●

Personel Temini ve Bordrolama Hizmetleri

●

Haşere Kontrol Hizmetleri

●
●
●
●
●
●
●
●

Endüstriyel Temizlik
Endüstriyel alanların temizlik hizmetlerinin yapılması
ve hijyen ortamının yaratılması yapılan işte, çalışma
ve iş verimliliğini artırır ve iş gücü kaybını en aza
indirir. Temizlik yapılacak alanların tespiti tarafımızca
yapıldıktan sonra uygulamanın türüne göre seçilen
makine, ekipman ve malzemeyle alanında deneyimli
personelimizle hizmet belirlenen aralıklarda veya
vardiyalarda gerçekleştirilir.
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Üretim Alanı Temizliği
Makine - Ekipman Temizliği
Konteynır Temizliği
Fabrika Temizliği
Depo ve Ambar Temizliği
Dış Çevre Temizliği
Klima Kanal Temizliği
Genel Temizlik Hizmetlerimiz

Bulunduğunuz mekânlar her ne kadar yeni veya modern
olsa da, temiz ve bakımlı olmayan mekânlar; tüm
yeniliğini, modernliğini ve ihtişamını yiririr. Bundan da
önemlisi özellikle kişinin kendi sağlığı ve başkalarının
sağlığını korumanın en önemli aracı, temizliktir. Yaşanan
tüm mêkanlarda müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya
önem verdik. Firmamız bu noktada uluslararası
standartlarda ekipman, malzeme ve eğitimli personelleri
ile ihtiyaç duyulacak her türlü genel temizlik hizmetlerini
yerine getirmektedir. Biotem olarak hedefimiz;
müşterilerimize en iyi ve kaliteli hizmeti, en hesaplı ve en
kısa sürede sunmaktır.

●

Facility Management Services

●

Cleaning Services

●

Garden Maintenance and Landscaping Services

●

Personnel Recruitment and Payrolling Services

●

Pest Control Services

Industrial Cleaning
Cleaning services of industrial areas and the
creation of a hygiene environment increase work
and work efficiency and minimize labor loss. After
the determination of the areas to be cleaned by us,
the service is carried out at the specified intervals
or shifts with our experienced personnel in the field
with machinery, equipment and materials selected
according to the type of application.

Covered Services;
●
●
●
●
●
●
●
●

Production Area Cleaning
Machinery - Equipment Cleaning
Container Cleaning
Factory Cleaning
Warehouse Cleaning
Outdoor Cleaning
Air Conditioning Channel Cleaning
General Cleaning Services

Although the places you’re in are new or modern, if
they are not clean and non-well maintained; loses
all its innovation, modernity and grandeur. More
importantly, the most important tool to protect one’s
own health and the health of others is cleanliness.
We attached importance to providing the best service
to our customers in all the living areas. At this point,
our company performs all kinds of general cleaning
services that will be needed with its equipment,
materials and trained personnel in international
standards. As Biotem, our goal is; to provide the best
and highest quality service to our customers most
affordable and as soon as possible.
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İnşaat ve Tadilat Sonrası Temizlik

Cleaning After Construction and Renovation

İnşaat veya yapılan tadilatın bitiminden sonra
“kaba” ve “ince temizlik” olmak üzere 2 safhalı
temizlik uygulanır. Yapılacak temizlik öncelikle
projelendirilir. Sunulan projede temizleme
yöntemleri, temizlikte kullanılacak makine,
ekipman ve malzemeler, iş akışı ve teslim
süresi detaylandırılarak bildirilir, onayınız
sonrası temizlik gerçekleştirilir.

After the end of construction or renovation,
two-stage cleaning is applied, “rough” and “tine
cleaning is applied”. The cleaning to be carried
out is primarily designed. Cleaning methods,
machinery, equipment and materials to be used
in cleaning, workflow and delivery time are
detailed in the project presented, cleaning is
carried out after your approval.

Dış Cephe Temizliği
Binaların dış cephe temizliği, cephenin
yerleşim durumuna ve cephede kullanılan
malzemeye göre projelendirilir. Gerekli
güvenlik önlemleri alındıktan sonra, projenin
kapsamına göre asma iskele, yerden hareketli
lift veya yerine göre vinç ile uzman ekiplerimiz
tarafından temizlik gerçekleştirilir.
Zeminlerin Cilalama ve Bakım Hizmetleri
Cila uygulama şekli ve sonrasında bakımı,
uygulama yapılacak zeminin türüne göre
değişmektedir. Hangi yöntemin daha uygun
olacağı tarafımızca tespit edildikten sonra
uygulamanın türüne göre seçilen makine,
ekipman ve malzemeyle, işlem alanında
deneyimli personelimizle birlikte gerçekleştirilir.
Uygulama sonrasında zemininiz daha sağlam
ve deformasyondan korunuyor olması, zeminin
ömrünü de uzatmaktadır.
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Cam Temizliği

Glass Cleaning

Her çeşit cam temizliği, çerçeve temizliği,
bölme camların temizliği, cam kapıların
temizliği ve camdan yapılmış çatıların
temizliği alanında deneyimli personelimiz
ve işe uygun ekipmanlarla yerine getirilir.

All kinds of glass cleaning, frame cleaning,
cleaning of partitioned windows, cleaning of
glass doors and cleaning of roofs made of
glass are carried out with our experienced
staff and suitable equipment tor the job.

Duvar Temizliği

Wall Cleaning

Yaşanılan tüm mekanlarda, duvar boyası
silinmeye elverişli olduğu takdirde, %100
iyi netice garantisiyle, alanında deneyimli
personelimiz ve işe uygun ekipmanlarla
yerine getirilir.

In all living places, it the wall paint is
suitable tor wiping, it is fulfilled with 100%
good result guarantee, experienced staff in
the field and equipment suitable tor work.

Halı ve Koltuk Temizliği

Carpet and Seat Cleaning

Halı ve koltuk temizliği çeşitli metotlar
kullanılarak yapılmaktadır. Temizleme
yöntemi halının ve koltuğun cinsine, kirlilik
derecesine ve kullanım durumuna göre
seçilir. El değmeden makine ve ekipmanlar
kullanılarak temizlenir.

Carpet and seat cleaning is carried out
using various methods. The cleaning
method is selected according to the type
of carpet and seat, degree of pollution
and condition of use. it is cleaned using
machinery and equipment without touching it.

Exterior Cleaning
The exterior cleaning of the buildings is
designed according to the layout of the façade
and the material used on the façade. After
the necessary safety measures are taken,
cleaning is carried out by our expert teams with
suspended scaffolding, ground moving lift or
crane according to the scope of the project.
Polishing and Maintenance Services of Floors
The way of the polishing and the maintenance
afterwards varies according to the type of
floor to be applied. After determining which
method is more suitable, it is carried out with our
experienced personnel in the field of processing
with the machine, equipment and material
selected according to the type of application.
After application, your floor is more robust and
protected from deformation, extending the life of
the floor.
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HİZMETLERİMİZ

OUR SERVICES

BAHÇE BAKIM VE
PEYZAJ HİZMETLERİ

GARDEN CARE AND
LANDSCAPING SERVICES

●

Tesis Yönetim Hizmetleri

● Facility Management Services

●

Temizlik Hizmetleri

● Cleaning Services

●

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

●

Personel Temini ve Bordrolama

●

11

Hizmetleri

Haşere Kontrol Hizmetleri

● Garden Maintenance and Landscaping
Services
● Personnel Recruitment and Payrolling
Services
● Pest Control Services

Bahçıvanlık ve Peyzaj

Gardening and Landscaping

Bahçe ve yeşil alan bakımı, özel bilgi,
deneyim ve uzmanlık gerektiren bir
konudur. Firmamızda çalışmakta olan
deneyimli ve eğitimli personelimizle
yeşil alanlarınız tamamen
korunmaktadır. Peyzaj çalışmaları,
bakımı, çim ve diğer bitkilerin
sulanması, gübreleme, yabani otların
ayıklanması, ağaç, fidan, çiçek ve
diğer süs bitkilerinin dikimi, budama
ve mevsimlere göre tüm ağaç ve
bitkilerinizin ilaçlanması hizmeti ziraat
mühendisimiz ve peyzaj mimarımız
gözetiminde yapılır.

Garden and green space maintenance
is a subject that develops special
knowledge, experience and expertise.
With our experienced and trained
staff working in our company, your
green areas are completely protected.
Landscaping works, maintenance,
irrigation of grass and other plants,
fertilization, weed extraction, planting
of trees, saplings, flowers and other
ornamental plants, pruning and spraying
of all your trees and plants according to
the seasons are carried aut under the
supervision of our agricultural engineer
and landscape architect.
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Kaliteli Hizmet
Ekonomik
Fiyat Politikası

Quality Service
Economic
Price Policy
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HİZMETLERİMİZ
PERSONEL TEMİNİ VE
BORDROLAMA HİZMETLERİ
●

Tesis Yönetim Hizmetleri

●

Temizlik Hizmetleri

●

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

●

Personel Temini ve Bordrolama Hizmetleri

●

Haşere Kontrol Hizmetleri

Personel Temini ve Bordrolama
Hizmetlerimiz ile sizlerin ana faaliyet
alanınıza odaklanmanıza, hem zaman
hem de enerji tasarrufu sağlayarak kâr
elde etmenize destek oluyoruz.
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OUR SERVICES
Kurumunuzun talebine ve ihtiyaclarınıza
göre vasıflı/vasıfsız personellerle; kurum
içi, dışı ve uzmanlık gerektiren tüm hizmet
taleplerinizi karşılıyoruz.

PERSONNEL RECRUITMENT
AND PAYROLLING SERVICES

Personellerinizin özlük işlemlerini, İSG
işlemlerini ve sizin için diğer tüm yasal
yükümlülükleri takip ediyor ve yerine
getiriyoruz. Böylece yasalara uyumda
ortaya çıkabilecek riskleri minimuma
indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sizi bu
işlerin takibi için istihdam edeceğiniz,
personel ve yapacak olduğunuz donanım,
yazılım ve bakım - onarım maliyetlerinden
kurtarıyoruz. Güncel mevzuat ve teşvikler
konusunda sizlere danışmanlık yapıyoruz.

●

Facility Management Services

●

Cleaning Services

●

Garden Maintenance and Landscaping

●
●

Services

Personnel Recruitment and Payrolling

Services

Pest Control Services

With our Personnel Recruitment and
Payroll Services, we help you focus on
your main field of activity and make a
profit by saving both time and energy.

With skilled/unskilled personnel according
to your organization’s demand and needs;
we meet all your in-house, out-of-house
and specialized service requests.
We follow and fulfill the personal
transactions of your staff, OHS
transactions and all other legal obligations
for you. Thus, we try to minimize the risks
that may arise in compliance with the law.
We also save you the costs of staffing
and repairs, such as hardware, software
and maintenance and repairs, which you
will employ to keep track of these jobs,
We advise you on current legislation and
incentives.
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Değişen
Taleplerin
Değişmeyen Adresi
17

Unchanged Address
of Changing
Requests
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HİZMETLERİMİZ
HAŞERE KONTROL
HİZMETLERİ
●

Tesis Yönetim Hizmetleri

●

Temizlik Hizmetleri

●

Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

●

Personel Temini ve Bordrolama Hizmetleri

●

Haşere Kontrol Hizmetleri

Her mahalleye göre değişebilen uygun
mücadele kimyasalları firmamızca seçilir.
Yoğunluk durumunda gerekirse ziraat ilaçları
ve efervesanları da kullanılabileceğinden
ilaçlama sonrasında firmamızın yetkilisi
tarafından belirlenecek sürelerde mekânlar
kapalı tutulmalı, girilmemeli, tavsiye
edilen sürelerden az olmamak kaydıyla
havalandırılmalı ve önerilecek diğer tedbirler
alınmalıdır. Firmamız ilaçlama faaliyetinde
bulunan elemanlarına gerekli eğitim, araç
gereç ve donanımlarını sağlamaktadır.
Makinelerimiz mümkün olabilecek en kısa
sürede ve en uzun süre etkili ilaçlama
yapabilecek ileri teknoloji ile üretilmiş yeni ve
bakımlı makineleri olduğundan mekânlara
bir zarar vermeleri söz konusu değildir.
Kimyasal seçimlerinde uzun yıllar boyunca
edinilen deneyimler ve gerektiğinde kimya/
ziraat mühendisleri, farmakologlar, ilaç üretici
yetkilileri ve eczacıların desteği alınarak en
uygununun olmasına azamı dikkat ve özen
gösterilmektedir.
Sinek, bit, pire, fare, karafatma, güve vb.
kanatlı ve kanatsız haşere ve kemirgenler ile
akreplerin uzun süreli bertaraf edilmesi hizmeti
aşağıda açıklanan yöntemler ile yapılır.
Jel İlaçlama Yöntemi

Jel ilaçlamada; ilacı yiyen haşere yuvasına
döner ve orada ölür, diğer böcekler bu ölüden
beslenirler. Böylece o böceğin ölüsünü yiyen
böceklerde ölür ve zincirleme olarak devam
eder. Bu ilaçlama şekil 2000 yılından itibaren
ülkemizde kullanılmaya başlandı. Uzun süre
etkilidir. Özellikle hamam böcekleri üzerinde
oldukça etkili olan bir ilaçlama şeklidir. Çevre ve
insan için sağlıklı bir yöntemdir.
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Avantajları:
● Evcil hayvanlar için zararlı değildir.
● Kokusuzdur.
● Kapı ve pencerelerin kapatılmasına gerek
yoktur.
● Evden ayrılmanız gerekmez.

● İlaçlama öncesinde hazırlık yapmanıza,
ilaçlama sonrası içinde temizlik yapmanıza
gerek yoktur.
● Uzun süre etkisini devam ettirir.

Sisleme Yöntemi
Bu yöntemde etkili likidite, haşere mücadele
kimyasalları moleküler bazda inceltilerek
partiküller haline getirilmekte, elektrikli özel
makinelerle havaya püskürtülerek yoğun bir
zehirli sis tabakasının oluşması sağlanmakta,
böylelikle havada uçanların yanı sıra perde
kıvrımları, avizelere kadar yerleşmiş
haşerelerin tümünün uzun süre solumaları
ve dolayısıyla da imhaları mümkün
olabilmektedir. Saatler sonra yere inen
zehirli sis tabakası hali, parke veya
başka malzemelerle kaplanmış yüzeyin
derinliklerine sinmiş yürüyen zararlılara
ulaşarak yuvaları dahil yok etmektedir.
Yoğun haşere problemi yaşayan mekânlar
da özellikle tavsiye edilir. Haşere
üremesine karşı alınacak tedbirlere riayet
edilmesi (çekmece ve dolaplara yiyecek
konulmaması, bakterilerin üremesi ve yaşam
alanlarının elverişli hale getirilmemesi
gibi) durumunda etkisi aylar boyu devam
etmektedir.

Püskürtme Yöntemi

Bu yöntemle mücadelede kimyasal ve
eriyiklerinin mekanik püskürtücülerle hava
ve dip köşeye enjektesi yapılır. Bodrum,
zemin katlar, açık hava ve bahçeyle sürekli
temas halinde olan mekânlarda kullanılması
daha uygundur. Uçan, özellikle de yürüyen
haşerelere karşı uzun süre etkilidir.

OUR SERVICES
PEST CONTROL SERVICES
●

Facility Management Services

●

Cleaning Services

●

Garden Maintenance and Landscaping
Services

●

Personnel Recruitment and Payrolling
Services

●

Pest Control Services

Suitable fighting chemicals, which can
vary according to each neighborhood, are
selected by our company. Since pesticides
and effervescent can be used if necessary
in case of density, the places should be kept
closed, not entered, ventilated and other
measures to be recommended should be
taken for the periods to be determined by
the official of our company after spraying.
Our company provides the necessary
training, equipment and equipment to its
employees engaged in spraying activities.
Since our machines are new and wellmaintained mach nes built with advanced
technology that can spray effectively as
soon as possible and for the longest time,
there is no harm to the spaces. Maximum
attention and care are paid to the most
appropriate chemical selections with many
years of experience and, when necessary,
the support of chemical/agricultural
engineers, pharmacologists, pharmaceutical,
manufacturer authorities and pharmacists.
The service of long-term disposal of flies,
lice, fleas, mice, caratafe, moths, etc. with
winged and wingless pests and rodents
and scorpions is carried out by the methods
described below.
Gel Spraying Method
In gel spraying; The pest that eats the drug
returns to its nest and dies there, other insects
feed on this dead. So he dies in insects that
eat the dead of the insect and continues
in chains. This form of spraying has been
used in our country since 2000. It’s effective
for a long time. It is a form of spraying that
is especially effective on cockroaches. It is
a healthy method for the environment and
human beings.

Advances:
It is not harmful to pets.
Odorless
Doors and windows do not need to be closed.
You don’t have to leave the house
You do not need to prepare before spraying,
clean in it after spraying.
● It lasts for a long time.
●
●
●
●
●

Fogging Method

In this method, effective liquidity, pest control
chemicals are thinned on a molecular basis and
turned into particles, and they are sprayed into
the air with special electric machines.
A toxic fog layer is created, so that all the
insects that fly in the air, as well as the curtain
folds, and the insects that settled down to the
chandeliers, can breathe for a long time and
thus be destroyed. The toxic fog layer that
descends to the ground after hours reaches
the walking pests that have penetrated deep
into the surface covered with carpet, parquet or
other materials and destroys the nests as well.
It is especially recommended for places with
intense pest problems. In case of observing
the measures to be taken against the growth of
pests (such as not putting food in drawers and
cupboards, breeding of bacteria and not making
living spaces suitable), its effect continues for
months.
Spraying Method

With this method, it is done by injecting
chemicals and solutions into the air and bottom
corners with mechanical sprayers. It is more
suitable to be used in basements, ground
floors, open air and places that are in constant
contact with the garden. It is effective against
flying and especially walking insects for a long
time.
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Şirket kalite politikamızın temelini;
hizmet verdiğimiz tüm yerlerde
her zaman önce kaliteli hizmet ve
müşteri memnuniyeti oluşturmaktadır.
21

In all places we serve, quality service
and customer satisfaction always come
first, which forms the basis of our
company quality policy.
22

Kalite
Belgelerimiz
23

Quality
Certificates
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Güvenlik
Sertifikaları
25

Our Security
Documents
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Güvenlik Sertifikaları
BİOTEM Kurumsal Hizmetler,
Birleşmiş Milletler (UNGM), Nato (NSPA),
ABD (Sam), Rusya (Rosatam-B2B), VW
Group, ASELSAN, TUSAŞ, TÜRKSAT,
TÜVTÜRK gibi birçok güzide kurumun kayıtlı
hizmet ve mal tedarikçisidir.

THE REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

95091151-520.55-2022/33758158

Biotem Kurumsal Hizmetler,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Kalite
Standardına uygun hizmet vermektedir.

FACILITY SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE (FSCC)

This is to certify that facility security clearance was granted to BİOTEM Temizlik Emlak
ve İnşaat Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (located at Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Cadde No:33/1
Çankaya/ANKARA) by the National Security Authority of the Republic of Turkey on
10 January 2022 in accordance with the provisions of the lndustrial Security Directive,
supporting Enclosure "G" to the NATO Security Policy (C-M(2002)49), and that
this clearance is valid until 31 December 2026.
The National Security Authority ofthe Republic ofTurkey confırms that the above-mentioned
facility possesses storage capabilities approved for safeguarding ofclassifıed information up to
the "NATO SECRET" level.

Our Security Document

This certifıcate has been issued upon the request ofthe said company.

Biotem Corporate Services is the registered
service and goods supplier of many
distinguished institutions such as the United
Nations (UNGM), NATO (NSPA), USA
(Sam), Russia (Rosatam-B2B). VW Group,
ASELSAN. TUSAŞ, TÜRKSAT, TÜVTÜRK.

Signed

: Bekir Sarp ERZİ

Title

: Head ofDepartment
NATO and Euro-Atlantic Security
Infrastructure and Logistics

Biotem Corporate Services provides services
in accordance with the Information Security
Management Systems Quality Standard.
Biotem Corporate Services has
Facility Security Certificate in NATO
SECRET and NATIONAL SECRET
Confidentiality Degrees.

Güvenlik
Sertifikaları
27

Biotem Kurumsal Hizmetler,
NATO GİZLİ ve MİLLİ GİZLİ
Gizlilik Derecelerinde
Tesis Güvenlik Belgesine sahiptir.

Our Security
Documents
28

Çevre Politikamız

Our Environmental Policy

Biotem Kurumsal Hizmetler, SDG için UN Global Compact Initiative’in kayıtlı şirketlerinden biridir.

Biotem Corporate Services is one of the registered Companies of UN Global Compact Initiative for SDG.

● Bütün faaliyetlerimizde T.C. Devletinin çevre ile ilgili kânun ve politikalarına uygun hareket etmek

● To comply with the Environmental Legislation of the Republic of Turkey in all of our activities

● Çevreye zarar veren maddeleri tespit ve minimize etmek

● Çevreye zarar veren tüm aktiviteleri ortadan kaldırmak için azami göstermek
● Doğal kaynakları korumak ve yerinde kullanmak

● Faaliyetlerimizde çevreye ve insan sağlığına zararlı kirleticileri kullanmamak
● Çevre bilincinin artırılması için eğitimler düzenlemek ve kazanılan deneyimlerimizi çözüm
ortaklarımızla paylaşmak

● To identify and minimize any pollutant in its source
● To minimize environmental effects and improve the environmental performance continuously
● To use natural resources efficiently

● To use products which are not harmful to human health and environment in all of our activities
● To conduct training courses internally and externally to spread the awareness for the
envirenment and to share the gained experiences with our stakeholders

EN İYİ ÇEVRECİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ
WINNER FOR
ENVIRONMENTAL PRACTICE
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Environmental Volunteer Training

Çevre Gönüllüsü Eğitimi

Sıfır Atık Yönetim Projesine iş
ortaklarımızdan Türkiye’de ilk olarak Sıfır
Atık Yönetim belgesini kazanan TUSAŞ ile
birlikte katıldık ve başardık.

We have participated in Zero Waste
Management with our Contracted Partners
such as TUSAŞ who has won the first
Zero Waste Management Certificate
in Turkey and we succeeded.

Ödülümüz

Our Award

İngiltere’de merkezi bulunan
uluslararası The Green Foundation
vakfının her yıl düzenlediği
“Çevre Ödülleri” yarışmasına çevreci
uygulamalarımızı içeren projemizle
katıldık ve En İyi Çevreci Uygulama
ödülünü kazandık.

We have applied for a well-known
international award by The Green World
Foundation centered England with our
Project and we have been selected as
the Green World Award Winner for
Environmental Best Practice.

EN İYİ ÇEVRECİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ
WINNER FOR
ENVIRONMENTAL PRACTICE
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Elektrik Anonim A.Ş.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM
YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu

Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Makine ve Kimya Endüstrisi

T.C. Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı

Referanslarımız
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References
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İLETİŞİM / CONTACT

Mustafa Kemal Mahallesi 2141 Cadde No: 33 / 1 06530
Çankaya / Ankara / Türkiye
+ 90 (312) 417 18 71
+ 90 (312) 417 18 58
info@biotem.com.tr
www.biotem.com.tr

