
 

                                                                         
                                                                         

 
Basın Bülteni          09 Mayıs 2012

 

 
AIRTIES’IN KALİTESİ ISO 9001:2008 SERTİFİKASI İLE 

TESCİLLENDİ  
 

AirTies, kaliteli ürün ve hizmet üretimi anlayışını profesyonel denetimle 

pekiştirerek ISO 9001 sertifikası almaya hak kazandı.  

 

AirTies, ürün geliştireme ve yönetim süreçlerinde sürekli iyileştirme ve gelişim esasına dayanan 

anlayışı ile kalite yönetimi standardı ISO 9001 sertifikası almaya hak kazandı. Uluslar arası 

geçerliliği olan ISO 9001 standardı, şirketlerin süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve buna bağlı 

olarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.   

 

Uluslararası bağımsız denetim kuruluşu TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılan AirTies’ın 

aldığı ISO 9001 kalite sertifikası; tasarım, iş/ürün geliştirme, üretim, ithalat, ihracat, pazarlama, 

satış, satış sonrası destek ve müşteri ilişkileri yönetimi ile AirTies’ın geliştirmiş olduğu kablolu ve 

kablosuz ağ ürünleri, genişbant erişim ürünleri, ev içi ağ ve multimedya cihazları, DVB ve set top 

box’lar, VoIP cihazlar ve diğer ağ iletişim ürünleri ilgili yazılım ve donanım hizmetlerini kapsıyor.     

 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AirTies CEO'su Bülent Çelebi, ISO 9001 sertifikası ile AirTies’ın 

gelişimin sürekliliği esasına dayanan başarısında kalite yaklaşımının tescilliğinde belirterek şunları 

söyledi: “Bu belge ile tasarımdan dağıtıma AirTies’ın tüm süreçlerinde uçtan uca kalite yönetimi 

için hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve bu uygulamaların devamlılığını sağlamaktaki 

kararlılığımız doğrulanmış oldu. Bu standartları korumak ve daha fazla kalite iyileştirmesinin 

gerçekleşmesini sağlamak kişisel hedefim olacak. AirTies, mevcut ve gelecekteki müşteri ve iş 

ortaklarımıza en yüksek kalitede hizmet sunmaya devam edebilmek adına tüm departmanlarında 

kalite anlayışını daha ileri taşımak için çalışmaya devam edecek.”       
 

 

 

AirTies Hakkında: AirTies, Şubat 2004’te ABD Silikon Vadisi bölgesinden Türkiye’ye dönüş yapan idari ve teknik bir 

ekip tarafından, sektörde EMEA pazarında liderlik hedefleyen stratejik amaç doğrultusunda kurulmuştur. AirTies, 

bugün geldiği noktada Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde ev kullanıcıları ve küçük, orta boy işletmeler için 

kablolu, kablosuz, VoIP, aksesuarlar ve IPTV olmak üzere, 5 farklı ana ürün grubu ile hizmet vermektedir. Ürün 

geliştirme konusunda çip üreticilerine bağımlı olan rakiplerinin aksine AirTies, kendi ürünlerini tasarlayıp geliştirmekte 

ve ürünlerle birlikte teknik destek hizmeti vermektedir. AirTies mühendisleri tarafından geliştirilen AirTies Mesh 

Teknolojisi sayesinde kablosuz erişimde beton duvarlar ve çok katlı binalarda görülebilen sinyal zayıflaması sorunları 

çözülebiliyor. Sahip olduğu birçok patentin yanı sıra 11N ile kullanıcılarına teknolojide son noktayı sunan AirTies’ın tüm 

ürünleri 3 yıl garanti, 7/24 teknik destek ve kolay kurulum özelliğine sahiptir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


