
BSI Kitemark: Dünya genelindeki birçok 
farklı pazarın gerekliliklerini 
karşılamanın daha iyi bir yolu
Türkiye'nin lider yangın söndürme sistemleri üreticileriden olan YG Yangın Güvenliği 
şirketi, müşterilerin ve distribütörlerin ürünlere ilişkin güven ve kalite algısını pekiştiren 
BS EN 15276 BSI Kitemark Sertifikasını aldı.

Belgelendirmeye genel bakış
2010 yılında kurulan YG Yangın 
Güvenliği Ltd., yangın ve güvenlik 
sektöründe 2003 yılına kadar uzanan 
bilgi ve deneyim birikimine sahip bir 
şirkettir. Siyah Güvenlik Sistemleri Ltd. 
ile 2019'da kurduğu iş ortaklıkları 
yoluyla teknolojilerini daha da 
geliştirmeye devam eden şirket, HAFEX® 
markası altında dünyanın en temiz ve en 
gelişmiş yoğuşmalı aerosol gazlı yangın 
söndürme sistemini tasarladı. Şirket, 
yeni uluslararası pazarlara giriş 
yapabilmek ve bu pazarlarda rekabet 
edebilmek için uluslararası standartların 
gerekliliklerini karşılayan yüksek bir 
ürün kalitesine ve saygın kuruluşlar 
tarafından belgelendirilmiş ürünlere 
ihtiyaç duyuyordu. Şirket söz konusu 
gereklilikleri sağlamak için işte tam da 
bu noktada BSI ile işbirliği yaptı.

BSI: sağlanan faydalar 

BSI Kitemark...

• Dahili ürün testlerini doğrular ve
riskleri azaltır

• Müşterilerin duyduğu güveni pekiştirir

• Şirketlerin uluslararası alanda
büyümesine destek sağlar

• Şirketlerin yeni pazarlara, müşterilere
ve dağıtımcılara kolayca ulaşmasına
yardımcı olur

• Ürünün kalitesine ve güvenilirliğine
dair net bir gösterge sağlar

• Ürünün ilgili standartları karşıladığına
dair net kanıtlar sunar

"BSI ekibi, pandemi kaynaklı 
olağanüstü zor koşullara 
rağmen tüm süreç boyunca 
profesyonel bir yaklaşım 
sergileyerek, etkili iletişim 
kurarak ve hızlı aksiyonlar alarak 
işlemleri etkin bir şekilde 
tamamlamamıza yardımcı oldu."

Ufuk Can Günaydın
Uluslararası İlişkiler ve Şirket 
Geliştirmeden Sorumlu Ortak Kurucu, 
YG Yangın/HAFEX®
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BSI'ın Çözümü
YG Yangın Güvenliği, esas olarak perakende 

satıştan ziyade kamu ve özel kurum projelerine 

odaklı iş operasyonları yürütmektedir. Bu durum, 

şirketin güvenlik ve emniyet alanlarında askeri 

projeler ve uluslararası projeler kapsamında hem 

Türkiye'de hem de bazı diğer ülkelerde devlet 

kurumları ve bakanlıklarıyla iyi ilişkiler 

geliştirmesine yol açmıştır. Şirket, güvenilirlik ve 

kalite alanındaki başarılı geçmişinin verdiği güven 

duygusuyla, ilgili uluslararası standartların tüm 

gerekliliklerini karşılamak için kendi ürünlerini 

geliştirmeye karar vermiştir.

BSI, belgelendirme süreci adımları, ön 

gereklilikler, test programı ve maliyet tahminleri 

gibi tüm ürün belgelendirme programına ilişkin 

gereklilikleri net bir şekilde ortaya koymuştur.

Pandeminin yarattığı olumsuz koşullara rağmen, 

YG Yangın Güvenliği üretim ve kalite departmanı 

yöneticileri ve çalışanları, BSI uzmanları ve 

görevlileriyle iletişim ve uyum içinde çalışarak 

uzun süreli altyapı ve test hazırlıklarını bitirmiş ve 

belgelendirme sürecini başarıyla tamamlamıştır.

BSI Kitemark belgesine sahip olmak şirkete 

ürünlerini yeni pazarlara sunma olanağını 

sağlamış; müşterilerin ve dağıtımcıların şirketin 

ürünlerine ilişkin kalite ve güven algısını 

pekiştirmiş ve ayrıca şirketin rekabet gücünü 

artırmıştır.

BSI'ın işletmenizin mükemmelliği 
alışkanlık haline getirmesine nasıl 
yardımcı olabileceğini öğrenmek için 
bizimle iletişime geçin.
Bize ulaşın: +90 216 445 90 38
web sitemizi ziyaret edin: 
bsigroup.com/tr-TR/
e-posta: bsi.eurasia@bsigroup.com

Neden BSI Kitemark™: 

BSI Kitemark belgelendirmesi bir ürün veya 

hizmete ilişkin iddiaların uzmanlar tarafından 

bağımsız ve tekrarlı olarak test edildiğini 

doğrular, şirketin Kitemark belgeli ürün ve 

hizmetlerine güven duyulabileceğini gösterir.

YG Yangın Güvenliği Ltd. (HAFEX®) şirketinin 

Uluslararası İlişkiler ve Şirket Geliştirmeden 

Sorumlu Ortak Kurucusu Ufuk Can Günaydın', 

YG Yangın Güvenliği şirketinin yoğuşmalı 

aerosol yangın söndürme sistemleri ile ilgili 

olarak uluslararası standartlar tarafından 

belirlenen kalite, güvenlik ve performans 

gerekliliklerine uymayı taahhüt etmesinden 

kaynaklı olarak BSI Kitemark belgesini almanın 

anlaşılır bir adım olduğunubelirtiyor.

Müşterilerin BSI Kitemark işaretini taşıyan 

ürünlere ve hizmetlere duyduğu güven 

benzersiz bir rekabet avantajını da beraberinde 

getirmektedir. Kitemark onaylı markalar ve 

hizmet sağlayıcıları, sahip oldukları Kitemark 

belgesinin kapsamına bağlı olarak Kitemark 

işaretini ürünlerinde, ambalajlarında ve diğer 

pazarlama materyallerinde kullanabilmektedir. 

Bu durum, şirketin BSI ile çalışmayı tercih 

etmesinin altında yatan en önemli etkenlerden 

biriydi.

Kurum Hakkında
YG Yangın GüvenYG Yangın Güvenliği Ltd. 

2010 yılında kuruldu. Şirket, HAFEX® markası 

adı altında dünyanın en temiz ve en gelişmiş 

yoğuşmalı aerosol gazlı yangın söndürme 

sistemini tasarlayarak teknolojilerini daha da 

geliştirmeye devam etti.

Bu sistemde farklı amaçlar doğrultusunda iki 

farklı aerosol bileşiği formülü 

kullanılmaktadır; bu da HAFEX® sisteminin 

hassas elektronik ortamlarda Stronsiyum 

Nitrat Bazlı formülle kullanılmasına olanak 

sağlamaktadır. HAFEX® sisteminin 

avantajlarından biri de ortamdaki oksijeni 

azaltmadan, korozif etki yaratmadan, ozon 

tabakasına zarar vermeden ve küresel 

ısınmaya etki etmeden işlevini yerine 

getirmesidir. Sistem 15 yıl boyunca bakım 

gerektirmez; sistem kurulumu için borulama, 

basınçlı kaplar ya da %100 sızdırmaz bir oda 

sağlanması gerekmez. HAFEX® A, B, C ve F 

sınıfı yangınların yanı sıra elektrik sınıfı 

yangınları etkin bir şekilde söndürebilir.

Şirketin Türkiye'de 6 ilde ve ayrıca 18 farklı 

ülkede satış temsilcileri bulunmaktadır. Şirket 

Türkiye genelindeki tüm şehirlerde pazarlama 

ve kurulum hizmetleri sunmaktadır. Yangın 

söndürme sistemleri alanında uzman 

kişilerden oluşan şirketin deneyimli ekibi, 

dünya genelinde birçok ülkede gelişmiş 

müşteri destek ve kurulum hizmetleri 

sunmaktadır.
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