


2005 yılından itibaren kendini günden güne geliştirip güçlenmeyi 
başarmış ve her geçen gün ürün yelpazesini genişleterek

kendini ileri boyuta taşımıştır. 
    

Kuruluşumuzdan günümüze süregelen profesyonellik, empati 
odaklı, dürüst ve gelişime açık bakış açımız ile istikrarlı büyüme 

sergileyerek saygın bir konuma yükselmeyi başardık. 
    

Erkul Bilişim en kaliteli ürünleri tüketici memnuniyetini esas 
alarak kurulmuş olup sektörde yaklaşımımızı aynı titizlik 

dâhilinde korumaya devam etmekteyiz. Markamız üzerinden 
gerçekleştirdiğiniz tüm alışverişlerinizde; hızlı kurulum, iptal/iade 
değişim bilinciyle yaklaşımını sağlayan müşteri temsilcilerimiz ile 

en keyifli alış-veriş deneyimini yaşamayı mümkün kılıyoruz.
  

 Örnek nitelikte misyonunu genişleterek projelerini hayata 
geçirmeye devam eden markamız, standartlarının üstünde kalite 

ile öncülük ederek birçok memnuniyet beraberinde başarısına 
başarı katarak güçlü kadromuz dâhilinde sorun odaklı çalışma 

prensibiyle organizasyonel şekilde sizin memnuniyetinizi 
sağlamaya devam edecektir.

  

HAKKIMIZDA



Erkul Bilişim’in en önemli unsurlarından olan kamera 
güvenlik sistemleri ile size özel çözümler sunuyoruz. 

Alanında uzman ekiplerimizle ev ve iş yerlerinize keşifler 
yapıyor, ihtiyaçlarınızı en verimli şekilde karşılayacak kamera 

sistemleriyle güvenliğinizi arttırıyoruz.

Hırsız alarm sistemleri, siz uzaktayken evinizde, ofisinizde 
ya da depo gibi yerleri ve bu yerlerde bulunan değerli 

eşyalarınızı hırsızlara ve davetsiz misafirlere karşı korumak 
için tasarlanmıştır.

   
Sizde ev ve iş yerlerinizi 7/24 gözetimde tutabilir 

herhangi bir tehlike anında hızlı müdahale ile 
yaşanabilecek olumsuzlukları engelleyebilirsiniz.

KAMERA ve GÜVENLİK
HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ
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Yangın alarm sistemleri içerisindeki hassas 
dedektörler sayesinde ortamdaki ısı artışı tespit 

ediliyor, merkezimize ulaşan sistemler ile iletişim 
mekanizması devreye sokuluyor. Tüm bu süreç 

içerisinde ev ve iş yerlerinde maddi-manevi zararların 
oluşma ihtimali azaltılabiliyor.

   
Erkul Bilişim olarak yangın alarm sistemlerine 

ihtiyacı olan abonelerimize kaliteli, kesintisiz 
ve yüksek memnuniyet anlayışı doğrultusunda 

tasarlanmış hizmetler ve yüksek teknolojiyi 
bir arada sunuyoruz.

YANGIN ALARM
SİSTEMLERİ
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Motorlu kara taşıtlarının plakalarının 
video görüntüsündeki yeri tespit edilip 

plakanın TXT formatında database 
içerisine alınmasına plaka tanıma sistemi 

denir. Böylece araç geçişlerini kontrol 
ederek güvenli giriş-çıkışı sağlar.

PLAKA TANIMA
SİSTEMLERİ
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Dünya tarihini değiştiren teknolojik yenilikler 
arasında gösterilen bilgisayarlar günümüzün 

en kullanışlı ve en konforlu araçları 
arasında yer alıyor. 

Bu noktada kişinin kendi ihtiyaçlarını 
belirlemesi ve cihazı hangi amaçla 

kullanacak olması oldukça önemlidir.
  

Bilgisayar donanımlarıyla ilgili aradığınız her 
parçayı rahatlıkla temin edebilirsiniz.

BİLGİSAYAR DONANIM
SATIŞ ve TAMİRİ
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Data ve network sistemleri internetteki verilerin saklanıp 
korunduğu bir depodur. Bilgisayardaki sistemler ve diğer 
sistemleri barındıran geniş bir depolama alanı diyebiliriz. 

Yangın söndürme alarmları, jeneratörler, güvenlik açıkları hep 
bu sunucu altında toplanır. Oluşabilecek durumları tehlike 

seviyelerine göre nitelendirip güvenlik altyapılarını oluşturur. 
Sistemin hızlı ve verimli çalışması ise network kablolamaya 

bağlıdır, eksik yapılan kablolama daha büyük sorunların 
yaşanmasına neden olur. Karşılaşılan network sorunları yanlış 

yapılan kablolamalardan oluşmaktadır. 
   

Erkul Bilişim olarak data network sistemlerinde ürün 
tedariği, projelendirme, devreye alma, altyapı-montaj, 

bakım-onarım ve yedek parça temin hizmetlerini 
sizlere sunarız.

NETWORK (DATA)
AĞ SİSTEMLERİ
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Önceleri sadece bas-konuş sistemleri 
sayesinde kısa süreli sesli iletişim imkânı 

sağlayan diyafon sistemleri teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte artık daha güvenli olan 

görüntülü konuşma imkânı sunmuştur. Ofis, ev 
ve iş yerlerinde güvenliğin sağlanması gelen 

kişinin tespiti için kullanılır.

 Görüntülü diyafon sistemleri daire içi 
monitörler, zil paneli, güç kaynakları gibi 

birçok unsurun beraber çalışması ile birlikte 
görüşme ve konuşma yapılabilmektedir.

DİYAFON
SİSTEMLERİ
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Toner, lazer yazıcılarda ve fotokopi makinelerinde, 
genellikle bir toner kartuşu aracılığıyla kağıda 

basılı metin ve görüntüleri oluşturmak için 
kullanılan bir toz karışımıdır.

Yazıcı ve Toner ile ilgili aradığınız 
her parçayı rahatlıkla temin edebilir ve 

yazıcı tamiri yaptırabilir yada toner dolumu 
yaptırabilirsiniz.

YAZICI - SATIŞ ve TONER
DOLUM TAMİR HİZMETLERİ
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Telefon santrali aynı ağ üzerinde bulunan birçok 
telefonun bir merkeze bağlı olarak iletişim 

sağlamak amacı ile geliştirilmiş olan sistemlerdir. 
Bu sistemler gelen ve giden aramaları otomatik 

olarak yönlendirebilen sistemlerdir. Telefon santral 
sistemleri telefon ile yapılan görüşmelerin en 

önemli kısmını oluşturmaktadır.
   

Telefon santrali kurulumu iletişimin ana merkezi 
olduğu için özenli bir şekilde işinde uzman kurum 

ve kişiler tarafından yapılması büyük 
önem taşımaktadır.

TELEFON SANTRAL
SİSTEMLERİ
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Kontrol ve geçiş turnikeleri fabrikalarda, tren ve 
metro istasyonlarında, stadyum gibi ortamlarda 

güvenli giriş-çıkış olanağı sağlayan 
sistemlerdir.

TURNİKE
SİSTEMLERİ
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Birçok yerde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 
Kullanımı tercih edilen yerler olarak site, apartman, 

alış-veriş merkezleri park, bahçe, villa, sanayi 
siteleri, otel, hastane vb. yapıları sıralayabiliriz. İç ve 
dış ortama göre kapılar çeşitlilik gösterir. Fotoselli 

sistemlerde kayar kapılar otomatik algılayıcılara 
sahiplerdir. 

Geçiş alanının genişliğine göre tek kanat ya 
da çift kanat olarak çalışmaktadır. Yapısında 

darbelere dayanıklı lamine cam kullanılmaktadır.

FOTOSELLİ KAPI
SİSTEMLERİ

Fo
to

se
lli

 K
ap

ı S
is

te
m

le
ri

23



Bariyer sistemleri istenmeyen kontrolsüz girişlerin 
önüne geçmek ya da giriş-çıkışların kontrol altına 

alınmasında kullanılır.
 

Güvenlik amaçlı kullanımının haricinde bazı 
ücretli alanlara geçişlerde de tercih 

edilmektedir.

BARİYER 
SİSTEMLERİ
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X-ray cihazları tehlike oluşturabilecek 
unsurları ve tehlikeli maddeleri oldukça 

hızlı bir şekilde tarama yaparak tespit 
eder. Havaalanları, alış-veriş merkezleri, 

plazalar, rezidanslar ve özel kurumlar sıkça 
kullanılan yerlerdir.

X-RAY
CİHAZLARI
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Akıllı ev sistemleri uygulaması gelişmiş yazılım 
özelliği sayesinde tüm sistemin entegre 

çalışmasına yardımcı olur. Aydınlatmalar, klima, 
kombi vb. yaşam ve ihtiyaç sistemini kontrol eder. 

Enerji tasarrufu için optimize eder ve sizin 
isteklerinizi yerine getirir. 

Konfor, güven ve prestijiniz için çalışır evinizi 
binlerce kilometre uzaktan tek bir dokunuşla 

kontrol edebilirsiniz.

AKILLI EV
SİSTEMLERİ
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R E F E R A N S L A R I M I Z

AKŞ Hukuk Bürosu

Kamer Otomotiv 

Endüstriyel Yapı

Eda Eczanesi

Gül Deko

Özsamuk Civata

Lider Gıda

Nesh Waffle

Taşocak Sahil

Fakülte Eczanesi

Mecidiye Eczanesi

Esra Eczanesi

Kadıoğlu Rent a Car

19 Mayıs Üni. Mühendislik Fak.

19 Mayıs Üni. Kütüphanesi

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enst.

Miraj Yapı

Çağdaş Ticaret Beko

Nihan Eczanesi

Kaanlar Gıda

Çokay Diyaliz

Final Okulları

Mengerler

Opes

Şehit Mete Okulu

Organik Eczanesi

Demirdağ Eczanesi

Çağdaş Ticaret BEKO

Park Eczanesi

Miskar

Asil Gıda

Ünsal Arabul. Mali Müşavirlik

Bistaş Gıda

Eksen Yapı

19 Mayıs Üni. Diş Hek. Fak.

Alpa Gıda

Levent Tuncel Mali Müşavirlik




