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ISO 9001 hakkında

ISO 9001, 

sağladığı 
ürün ve 
hizmetlerin 
türünden 
bağımsız 
olarak, 
müşteriye 
ulaşana kadar geçtiği tüm aşamaların, 
belirli kalite kuralları çerçevesinde 
yönetilerek, ürün ya da hizmet 
kalitesinin sürekliliğini sağlayan bir 
yönetim sistemidir.
Günümüz şartlarında, piyasa 
içerisindeki rekabet gücünüzü 
koruyabilmek ve müşteri beklentilerine 
en iyi şekilde cevap verebilmek adına 
kalitede sürekliliği sağlamak kaçınılmaz 
bir gereksinimdir. Buna olanak veren 
en önemli noktalarda bir tanesi de, 
tasarım aşamasından başlayarak 
üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası 
hizmetler gibi tüm aşamaları içeren ve 
sürekli olarak gelişmeyi/iyileştirmeyi 
mecbur kılan ISO 9001 kalite yönetim 
sistemidir.

Binalarınızda yangından korunma ve güvenlik sistemlerindeki yeni teknolojileri BTS Yangın ile takip edin.
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Kalite belgemizi yeniledik...
Kalite hizmet anlayışını ISO 9001:2008 ile belgelendiren BTS Yangın Güvenlik Yapı 
Teknolojileri 2012 yılından bu yana sahip olduğu ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi
Sistemi için 5 Ağustos 2015 tarihinde belge yenileme denetimini başarıyla geçmiştir.
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Hayat kurtarma ve güvenlik sistemleri 
konusunda Türkiye’nin önde gelen firma-
larından BTS Yangın Güvenlik Yapı 
Teknolojileri kurulduğu günden bu yana 
hizmet kalitesine özel bir önem vermiş ve 
bu husus şirket yönetiminin en tepe 
noktasından başlayarak benimsemiş 
olduğu ortak bir değer haline gelmiştir. 

Şirketimizin bu anlayış çerçevesinde ve 
zaman içerisinde geliştirmiş olduğu kendine 
özgün Kalite Yönetim Sistemi ile hizmet 
kalitesi önce hayat kurtarma ve güvenlik 
sistemleri alanında değerli müşterilerimizin 
taktirini kazanmış ve  2012 yılında ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine 
layık görülerek resmen tescil edilmiştir. 

Temsilcisi olduğumuz dünyanın kendi konu-
larında önde gelen firmaları ile yangın algıla-
ma ve alarm sistemleri, yangından korunma 
sistemleri, bina güvenlik ve kontrol sistemleri 
ve diğer bina zayıf akım sistemlerinde faali-
yetlerini başarıyla sürdüren firmamız, 5 
Ağustos 2015 tarihinde belge yenileme dene-
timini başarıyla geçerek ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi belgesini yenileyerek hizmet 
anlayışını yeniden taçlandırmış bulunmak-
tadır.

Türkiye’de ve dünyada hayat koruma ve 
güvenlik sistemleri ile ilgili yeniliklerin uygu-
layıcısı ve öncüsü olmak vizyonuyla 19 yıldır 
faaliyetlerini başarıyla sürdüren BTS Yangın 
Güvenlik Yapı Teknolojileri, siz değerli 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre en opti-
mal, en ekonomik çözümleri ve hizmetleri; 
kaliteli, kesintisiz ve bir bütün halinde 
vermeye devam edecek…
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