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NETSER, TÜRKİYE’DE 30 YILLIK BİR 
TEKNOLOJİ ENTEGRATÖRÜ

N etser Grup, kurulduğu 1990 yılın-
dan bu yana iletişim altyapısı, yan-
gın algılama ve güvenliği, kartlı 
geçiş sistemleri, kapalı devre gü-

venlik kameraları (CCTV), genel seslendirme 
ve acil anons, hırsız alarm ve çevre güven-
lik, hemşire çağrı sistemleri ve bina otomas-
yonu gibi zayıf akım güvenlik çözümlerinin 
her noktasında müşterilerine ‘anahtar tes-
lim hizmet’ sunuyor. Ankara, İzmir, Bursa Böl-
ge müdürlükleri ve tüm Türkiye’yi kapsayan 
teknik servis ağıyla Netser Grup, 5 bine ya-
kın kurumsal müşterisine ürün, çözüm ve ‘7 
gün 24 saat kesintisiz’ teknik servis hizmet-
leri sağlıyor. Güvenlik sektörünü değerlendi-
ren Netser Grup İş Geliştirme Yöneticisi Alper 
Ekmekçi, “Dijitalleşen dünyamızda her değişi-
min ardından akla gelen ilk soru, bu yenilikle-
rin güvenliği oluyor. Dolayısıyla, sanal ve fizik-
sel anlamda güvenlik gereksinimi her geçen 
gün artıyor. Buna ek olarak, ülkemizin jeopo-
litik durumu ve gelişmeler, gerçekleşen ya-
tırımlardaki güvenlik sistemlerinin önemi-
ni korumasını sağlıyor. Geçmiş senelere göre 
gelen yeniliklerle ise bu önem yerini vazgeçil-
mez bir konuma getirdi. Güvenlik sistemleri 
ekipman ve yazılımlarındaki inovasyonları ta-
kip ederek müşterilerimize sunmamız gereki-
yor” diye konuştu.

“GÜVENLİK PAZARI BÜYÜDÜ”
Kamera yönetim yazılımlarında (VMS) ge-

liştirilen yeni modüller ve yetkinliklerin son 
kullanıcının hayatını kolaylaştırdığını ifade 
eden Alper Ekmekçi, “Kişi sayma, ısı haritası 
gibi özelikler haricinde kişi cinsiyet tanımla-
ma, yaş tahmini gibi daha ileri özelliklerle gö-
rüntü işleme konusundaki yeniliklerin gün-
delik hayatımıza girmesiyle güvenlik yönetimi 
anlayışı ve algısı da değişiyor. Değişimin bir 
parçası da cihazlarda yaşanıyor. Kameralar 
boyutsal olarak küçülmeleri ve fonksiyonla-
rının gelişmeleri ile daha yaygın kullanılabi-
lir hale geldi. Bununla paralel olarak sensör-
lerdeki aynı gelişme, konvansiyonel olarak 
nitelendirebileceğimiz tüm cihazları kame-

ra veya sensör bileşenin eklenmesiyle tüm 
cihazlar akıllı ve bağlantılı hale geldi. Nesne-
lerin interneti olarak nitelendirilen bu kav-
ram ile de siber güvenlik kavramı, firmaların 
IT harcamalarında önemli bir yer edinme-
ye başladı. Güvenlik duvarlarının yönetimi ve 
kurulması ile de IT süreçlerinde de güven-

lik, firmaların her seviyesindeki operasyonla-
rı etkiliyor. Siber ve fiziksel güvenliğin önemi-
nin üst seviyede olduğu bu dönemde, güvenlik 
pazarı da aynı oranda büyüdü. Bu talebi ce-
vaplamak için de bizim gibi global markalar-
la çalışan entegratörlere büyük görev düşü-
yor” dedi.
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Alper Ekmekçi: “Teknoloji entegratörü olarak 30 yıldır Türkiye ve yakın 
coğrafyadaki kurumsal firmaların tüm teknoloji ihtiyaçlarını sağlıyoruz. 5 binden 

fazla kurumsal müşteriye hizmet veren 350 kişilik dev bir ekibiz.”
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