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Sürekli iyileştirme yaklaşımı ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla firmamıza ait Kurumsal Politikalarımız aşağıdaki gibidir.  Müşteri memnuniyeti 
politikamız ile bütün alanlarımızda sizlere en iyi hizmeti, her zaman, en profesyonel şekilde sunuyoruz.

In order to provide continuous improvement approach and customer satisfaction, our Company's Corporate Policies are as follows. With our customer satisfac-
tion policy, we offer you the best service, at all times, in the most professional way in all areas.



HAKKIMIZDA / ABOUT

VİZYONUMUZ / OUR VISION

MİSYONUMUZ / OUR MISSION

POLİTİKALARIMIZ / OUR POLICY

DEĞERLERİMİZ / OUR VALUES

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

ETİK KURALLARIMIZ / CODE OF ETHICS

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

OTOMATİK BARİYER SİSTEMLERİ / AUTOMATIC BARRIER SYSTEMS

İŞLETME VE KURUM GÜVENLİĞİ / BUSINESS AND INSTITUTION SAFETY

 İŞYERİ GÜVENLİĞİ / WORKPLACE SAFETY

EV GÜVENLİĞİ / HOME SAFETY

BİNA YÖNETİM VE OTOMASYON SİSTEMLERİ / BUILDING MANAGEMENT AND AUTOMATION SYSTEMS

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / FIRE DETECTION AND IHARM SYSTEMS

KARTLI GEÇİŞ VE KONTROL SİSTEMLERİ / CARD TRANSITION AND CONTROL SYSTEMS

ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ / ENVIRONMENTAL SECURITY SYSTEMS

KAMERA (CCTV) VE DİJİTAL KAYIT SİSTEMLERİ / CAMERA (CCTV) AND DIGITAL RECORDING SYSTEMS

YANGIN KAPISI GÜVENLİĞİ  / FIRE DOOR SAFETY

REFERANSLAR / REFERENCES

HUAWEI PROJELERİMİZ / HUAWEI PROJECTS

İÇİNDEKİLER / CONTENT

05

05

05

06

07

08

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24



04



HAKKIMIZDA / ABOUT
MeduNet Elektronik Güvenlik, sektöründe 22 yıllık tecrübesi ve profesyonel 
kadrosu ile müşterilerine en hızlı ve kusursuz hizmeti vermeyi ilke edinmiştir. 
Müşterilerimizin faaliyet konularına ve özel ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmek, 
problemlerini çözmek ve kendilerini güven içinde hissettirmek temel 
prensibimizdir. Firmamız iş merkezleri, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler, 
sanayi kuruluşları, askeri tesisler, kamu kuruluşları, plazalar, mağaza zincirleri, 
konut ve sitelere anahtar teslimi projeler üretmektedir.

MeduNet Electronic Security, 22 years of experience in the electronic security 
sector and professional staff with the principle of providing the fastest and 
perfect service to our customers. Our main principle is to provide services to our 
customers' business and special needs, solve their problems and make them feel 
safe. Our company produces turnkey projects for business centers, shopping 
malls, industrial facilities, industrial establishments, plazas, store chains, housing 
and sites.

VİZYONUMUZ / OUR VISION
Bilgisayar tabanlı elektronik güvenlik ve CCTV teknolojilerini şimdiye kadarki 
alışılagelmiş çözüm ortaklığı zihniyetlerinin dışında kalan anlayışıyla, 
müşterilerine talep ettikleri hizmetleri vermekten mutluluk duymaktadır. 
Bünyemizde yer alan birçok markaya ait ürünleri ve geliştirmekte olduğumuz 
çözümleri, Türkiyedeki çözüm ortaklarımız ile birlikte ülkemize sunmaktadır .

Computer based electronic security and CCTV technologies are happy to provide 
the services they desire to our customers with the understanding that is beyond 
the usual solution partnership mentality and present our products to our country 
with our solutions partners in all over Turkey.

MİSYONUMUZ / OUR MISSION
MeduNet güvenliğin önemini ve ciddiyetini bilen, bu alanda yapılan ARGE 
çalışmalarını yakından takip eden büyüme ve gelişimini istikrarlı olarak sürdüren 
müşterileriyle kurduğu sıcak ilişkileri güvene ve kaliteye dayalı bir işbirliğine 
dönüştürmektedir.

Hızlı büyüyen yapısı ile geniş hizmet yelpazesinde ve pek çok değişik coğrafyada 
edinilmiş bilgi ve tecrübeleri sayesinde, sizleri bir adım daha öne taşımayı 
amaçlamaktadır.

MeduNet transforms the warm relationships established by its customers, who 
are aware of the importance and seriousness of safety and who are steadily 
pursuing the growth and development that closely follow ARGE studies on this 
field, into a trust and quality based cooperation.

It aims to take you one step further thanks to its fast growing structure and wide 
range of services and knowledge and experience gained in many different 
geographies.
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Sürekli iyileştirme yaklaşımı ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla firmamıza ait 
Kurumsal Politikalarımız aşağıda ki gibidir.

In order to provide continuous improvement approach and customer satisfaction, our 
Company's Corporate Policies are as follows.

Müşteri Memnuniyeti / Customer Happiness

Müşteri memnuniyeti politikamız ile bütün alanlarımızda sizlere en iyi hizmeti, her zaman, 
en profesyonel şekilde sunuyoruz.

With our customer satisfaction policy, we offer you the best service, at all times, in the most 
professional way in all areas.

Çevre Politikamız / Our Environmental Policy

Çevre politikamız ile hem bugün hem yarınlarımızda daha iyi ve temiz bir dünya için 
çalışıyoruz.

With our environmental policy, we work for a better and cleaner world both today and 
tomorrow.

Kalite Politikamız / Our Quality Policy

Kalite politikamız ile ürünlerimizi ve hizmetlerimizi uluslararası belgelerle tescilliyor, her 
zaman verimliliği en yüksekte tutmayı hedefliyoruz. MeduNet müşteri ve tüketicilerine ürün 
ve hizmet kalitesi için standartlar koyan Kalite Yönetim Sistemimini etkin şekilde 
uygulayıp, sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyümeye kararlı bir firmadır.

Our quality policy and our products and services are registered with international 
certifications and we always aim to keep productivity at the highest level. MeduNet is a 
company committed to implementing its Quality Management System, which sets 
standards for product and service quality to its customers and consumers, in a sustainable 
and profitable manner.

İş Sağlığı Ve Güvenliği / Occupational Health And Safety

İş sağlığı ve güvenliği politikamız ile daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratıyor, satış ve 
satış sonrası hizmet için çalışanlarımızı sürekli eğitiyor, olası riskleri her daim minimum 
düzeyde tutuyoruz.

We create a safer and healthier work environment with our business health and safety 
policy, we constantly train our employees in sales and after sales service and keep the 
probable risks to a minimum at all times.

POLİTİKALARIMIZ / OUR POLICY
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MeduNet'in temel değerleri birlikte çalışmak, anlaşılır olmak ve beklentileri aşmaktır. 
MeduNet müşterilerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve içinde faaliyet gösterdiği tüm 
alanların gelişen gereksinimlerini karşılamak için sürekli bir çaba içindedir. Aranılan bir 
işveren olarak, yaratıcı düşünce yoluyla MeduNet'in seçilmiş tüm pazarlarda lider olmasını 
hedefliyoruz.

The core values   of MeduNet are Working Together, Understanding and Overcoming Expectations. 
MeduNet is constantly striving to meet the evolving needs of its customers, business partners, 
employees and all areas within which it operates. As a sought-after employer, we aim to lead 
MeduNet in all selected markets through creative thinking.

Temel Değerlerimiz / Our Core Values

• İş süreçlerimizin performansını, sorumluluk ve inisiyatif sahibi tavrımızı ve güvenirliğimizi 
koruyarak, istenilen müşteri memnuniyetini sağlarız. Böylelikle, tüm müşterilerimiz ve iş 
ortaklarımız için değer üretmeye devam ederiz.
• Yapılacak olanı akılcıl çözümlerle, daha önce denenmemiş olanı akıllıca projelerimize 
uygulayarak lider tavrımızı sürdürürüz.
• Tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iyi niyetli, adil ve karşılıklı değer üretme prensibine 
dayalı ilişkiler kurarız.
• İçinde bulunduğu toplumun değer yargılarını önemser, ticari ahlak kurallarına önem veririz.
Satış ve satış sonrası hizmetlerde beklentilerin üzerinde ve zamanında çözüm buluruz.

• We ensure the desired customer satisfaction by protecting the performance of our business 
processes, our responsibility and initiative, and our reliability. In this way, we continue to create value 
for all our guests and business partners.
• We maintain our leading position by doing what is best done and wisely applying what has not been 
tried before to our projects.
• We build relationships with all our customers and business partners based on the principle of 
producing good faith, fair and mutual value.
• We attach importance to the important ethical codes of the community's worthy judgments.
Finding solutions on expectations and timely in sales and after sales services.

MeduNet güvenilir, kalıcı ve büyüyen bir kuruluş olma özelliğini, bünyemizdeki profesyonel 
ekip sayesinde ürün ve hizmet sunduğu alanlarda her zaman yeniliklere imza atarak temel 
değerlerini sürdürmeyi amaçlamaktadır.

MeduNet Aiming to be a reliable, lasting and growing organization, with the help of the professional 
and dedicated team in its field, it aims to maintain its core values   by always signing innovations in 
the fields where products and services are offered.

DEĞERLERİMİZ / OUR VALUES
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HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES
MeduNet, ileri teknoloji içeren, kalitesi yüksek ürün yelpazesine sahip, kendi sınıfının lider firmaları ile çözüm ortaklığı yapmaktadır. Başlıca hizmetlerimiz aşağıda ki gibidir;
MeduNet, Is a solution partnership with leading companies of its own class which has high quality product range including advanced technology. Our main services are as below;

Her türlü, elektronik güvenlik 
sistem danışmanlığı hizmeti 
sunmaktayız. Güvenlik 
sistemlerinin tasarımı, 
şartnamelerin hazırlanması, en iyi 
ürünlerin seçilmesi, ihale sürecinin 
yönetilmesi, sistemlerin verimli 
şekilde kullanılmasına yönelik 
eğitimler, uzman ekibimiz 
tarafından neticelendirilmektedir.

Hem mimari projelendirme 
safhasında hemde bina ve 
tesislerin güvenlik açısından 
değerlendirilmesi ve buna bağlı 
olarak güvenlik risk analizlerinin 
çıkarılması hizmetleri, alınacak 
güvenlik sistemlerinde elektronik 
güvenlik ile ilgili planlamaların 
yapılması ve mimari çizimlerin bu 
doğrultuda yönlendirilmesi 
konusunda danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır.

 

MeduNet güvenliğiniz için gereken 
bütün alt bileşenleri bir araya 
getirerek anahtar teslim 
projelerini müşterilerine kusursuz 
sunmaktadır. Kullanıcıya ait tüm 
eğitim hizmetleri, alanında uzman 
kadromuz tarafından eksiksiz bir 
şekilde verilir.

MeduNet, satış sonrası hizmetler, 
tüm bakım ve onarım 
işlemlerinizde, kalifiye ekibi ile 
ürün ve hizmetlerinize en iyi 
desteği vermeyi garanti eder. 
İhtiyacınızı fazlasıyla karşılayan, 
kaliteli ürün ve hizmetlerimiz ile 
en yüksek faydayı en düşük 
maliyet ile sizlere sunmaktan 
mutluluk duyar.
 

We provide all kinds of electronic 
security system consultancy 
services. Trainings for designing 
security systems, preparing 
specifications, choosing the best 
products, managing the 
procurement process and using 
the systems efficiently are 
concluded by our expert team.

It provides consultancy services 
for evaluating the security of 
buildings and facilities both at the 
stage of architectural project and 
security risks analysis services, 
planning of electronic security in 
the security systems to be taken 
and directing architectural 
drawings in this direction.

MeduNet puts together all the 
sub-components you need for 
your safety and addresses 
turn-key projects. All training 
services belonging to the end 
user are provided completely by 
the experts in the field.

MeduNet After Sales Services 
guarantees that you will provide 
the best support to your products 
and services with your qualified 
staff in all your maintenance and 
repair operations. We are 
delighted to offer you the highest 
benefit with the least cost, quality 
products and services that meet 
your needs more than you need.

DANIŞMANLIK
CONSULTANCY

PROJELENDİRME
PROJECTING

ANAHTAR TESLİMİ 
SİSTEM KURULUMU 
VE EĞİTİMİ
KEY DELIVERY
SYSTEM SETUP
AND EDUCATION

 

SATIŞ SONRASI SERVİS 
VE PERİYODİK 
BAKIM - ONARIM
AFTER SALES SERVICE
AND PERIODIC 
MAINTENANCE - REPAIR
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GÜVENLİK
PROFESYONELLİK
İSTER!

SECURITY NEED 
PROFESSIONALISM!
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ETİK KURALLARIMIZ / CODE OF ETHICS
MeduNet ile işbiriliği içindeki tüm firma, kuruluş,  kişilerden etik kurallarımıza 
uymaları beklenir. MeduNet çalışanları Medunet Etik Kurallarına uymakla 
yükümlüdürler.

It is expected that all firms, organizations, and persons in cooperation with 
MeduNet will comply with the code of ethics. MeduNet employees are 
obliged to comply with the Medunet code of ethics.

Dürüstlük / Honesty

• Tüm iş süreçlerimizde ve paydaşlarımızla, çalışanlarımızla, müşterilerimizle 
ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük en önde 
tuttuğumuz değerlerimizdir. Biz, tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde hiçbir 
menfaat beklentisi olmaksızın doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

• Our relationships with our stakeholders (our employees, customers, 
suppliers) in all our business processes and our integrity and honesty are our 
primary values as MeduNet. We act with integrity and honesty without any 
expectation of interest in our relationships with all our stakeholders.

Gizlilik / Privacy

• Gizli ve özel bilgiler; başka şirket ve kurumlarla ilgili olabileceği gibi, aynı 
zamanda MeduNet’e ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, 
şirket yapılanma planlarını, lansman çalışmalarını, üretim, pazarlama ve satış 
etkinliklerini, ticari sırları kapsar. 

Ayrıca henüz kamuya açıklanmamış parasal ve diğer özel bilgileri, 
çalışanların özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla imzalanan 
“gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri de içerir.

• Confidential and proprietary information; Marketing plans and sales 
activities, trade secrets, monetary and other proprietary information that 
have not yet been disclosed to the public.

Personal rights of employees, as well as information that may be 
disadvantageous to Medunet in terms of competition, Information and 
information on "confidentiality agreements" signed with third parties.

Menfaat Sağlama / Providing Benefits

• Biz, haksız menfaat (çıkar) ilişkileri ile elde edilen mevki veya buna bağlı 
statü oluşumuna engel olacak kural ve politikaları benimseriz.

• We have adopted the rules and policies that will prevent the establishment 
of status or status resulting from unfair interest (interest) associations.

Yasal / Legal

Tüm faaliyetlerimizi ülkemiz yasaları ve mevzuatı ile ilgili hukuk 
çerçevesinde yürütür, ilgili kurum ve kuruluşlarca istenilen bilgileri 
zamanında, doğru ve anlaşılabilir bir biçimde sunarız.

We conduct all our activities within the legal framework of our country's laws 
and regulations and present the information requested by the relevant 
institutions and organizations in a timely, accurate and understandable 
manner.
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GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

OTOMATİK BARİYER SİSTEMLERİ
AUTOMATIC BARRIER SYSTEMS

İŞLETME VE KURUM GÜVENLİĞİ
BUSINESS AND INSTITUTION SAFETY

İŞYERİ GÜVENLİĞİ
WORKPLACE SAFETY

EV GÜVENLİĞİ
HOME SAFETY

BİNA YÖNETİM VE OTOMASYON SİSTEMLERİ
BUILDING MANAGEMENT AND AUTOMATION SYSTEMS

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
FIRE DETECTION AND IHARM SYSTEMS

KARTLI GEÇİŞ VE KONTROL SİSTEMLERİ
CARD TRANSITION AND CONTROL SYSTEMS

ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
ENVIRONMENTAL SECURITY SYSTEMS

KAMERA (CCTV) VE DİJİTAL KAYIT SİSTEMLERİ
CAMERA (CCTV) AND DIGITAL RECORDING SYSTEMS
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Araç ve insan geçişlerini engellemeye, yavaşlatmaya, 
durdurmaya veya kontrollü geçiş sağlamaya dönük 
çeşitli malzemelerden yapılmış geçiş kontrol ve 
güvenlik sistemi ürünleridir. Bariyer Sistemleri motor 
gücüne, çalışma voltajına göre dizaynedilen ürünlerdir. 
Gelişmiş kontrol elektroniği sayesinde uzaktan 
kumanda, buton kontrolü, kart okuyucu elektronikleri 
(Manyetik, Proximity, Mifare, KGS, OGS) ve her türlü 
Access geçiş kontrol sistemi ile kontrol edilebilmektedir. 
Emniyet fotoseli ve manyetik loop dedektörü bağlantısı 
güvenliğinizi en iyi şekilde sağlamaktadır. Araç 
geçtikten sonra bariyer otomatik kapanma sistemi ve 
zaman ayarlı olarak kapatılabilmektedir. Ayrıca elektirik 
kesintilerinde bariyer kolu manuel olarakta kaldırılabilir.

It is a product of the control and security system made 
of various picture2 materials which are designed to 
prevent, slow down, stop or control the passage of 
vehicles and people. Barrier Systems are the products 
designed according to working voltage in motor power. 
Thanks to advanced control electronics, it can be 
controlled with remote control, button control, card 
reader electronics (Magnetic, Proximity, Mifare, KGS, 
OGS) and any Access control system. Safety photocell 
and magnetic loop detector connections are possible 
with the knowledge that safety is more important than 
anything else. The vehicle can be switched off with the 
automatic shut-off system once it has passed. The 
manual use of the automatic barrier arm in the event of 
a power interruption is mechanically possible.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

OTOMATİK BARİYER SİSTEMLERİ
AUTOMATIC BARRIER SYSTEMS

12



Büyük ölçekli işletme ve kurumların güvenliği için, 
birden çok noktanın tek bir sistem üzerinden, güvenlik 
personeli ihtiyacını azaltmaktadır.  İşletme ve kurumlara 
özel güvenlik sistemlerimiz sizlerin en büyük yardımcısı 
olacaktır.

It reduces the need for security personnel over a single 
point system for the security of large enterprises and 
enterprises. Our private security systems for 
businesses and institutions will be your greatest 
helpers.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

İŞLETME VE KURUM GÜVENLİĞİ
BUSINESS AND INSTITUTION SAFETY
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Can ve mal güvenliğini koruma altına alan iş yeri alarm 
ve izleme sistemlerimiz ile hırsızlığa karşı çözüm 
yaratırken, aynı zamanda yangın, gaz kaçağı, acil sağlık 
ve panik durumları gibi özel çözümleri de 
kapsamaktadır. Can ve mal güvenliği sağlamak için 
kurgulanan ve montajı gerçekleştirilen güvenlik 
sistemlerinde, tüm dünyada en çok tercih edilen ürünler 
kullanılmaktadır.

Our workplace alarm and monitoring systems protect 
the safety of life and property while creating solutions 
to theft while at the same time covering special 
solutions such as fire, gas leak, emergency health and 
panic situations. The most preferred products are used 
all over the world in security systems that are designed 
and assembled to provide life and property safety.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

İŞYERİ GÜVENLİĞİ
WORKPLACE SAFETY
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Konut ve ofis güvenliğini sağlamak için güvenlik 
sistemleri son yıllarda bir önlem olmaktan çıkmış 
zorunluluk haline gelmiştir. İhtiyacınız olanı uzman 
kadromuzla sizin için belirliyor, en ekonomik ve etkili 
biçimde gerekli sistemi kurguluyoruz.

Security systems have become a necessity in recent 
years as a measure to ensure residential and office 
security. What you need is determined for you by your 
expert cadre, and we construct the necessary system in 
the most economical and efficient manner.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

EV GÜVENLİĞİ
HOME SAFETY
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İnsanların daha rahat, güvenli ve verimli calışmalarını 
sağlayan bina kontrol sistemleri tasarlıyoruz. 

Çözümlerimiz; Bina kontrol sistemleri, aydınlatma 
otomasyonu sistemleri, CCTV kamera sistemleri, kartlı 
geçiş ve personel kontrol sistemleri, garaj otomasyonu, 
yangın algılama ve ihbar sistemleri v.b. sistemlerimizle 
müşterilerimize tam güvenlik sağlıyoruz.

We design, install and support building control systems 
that allow people to work more comfortably, 

Safely and efficiently. Solutions; Building Control 
Systems Lighting Automation Systems Card Access and 
Security Systems Fire Detection and Alarm Systems

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

BİNA YÖNETİM VE OTOMASYON 
SİSTEMLERİ
BUILDING MANAGEMENT AND 
AUTOMATION SYSTEMS
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Yangın algılama sistemleri, başlangıç aşamasındayken sensörleri 
vasıtasıyla yangını tespit etmek, müdahale/mücadele birimlerini 
harekete geçirmek ve varsa söndürme sistemlerini uyararak 
aktive etmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Can ve mal emniyeti ön 
planda tutulduğundan çeşitli tip algılama elemanları kullanılarak 
her türlü uygulama alanı için çözümler üretmek mümkündür. 
Örneğin; kamu veya özel sektöre ait konutlar, idari veya kurumsal 
binalar, konaklama amaçlı binalar, endüstriyel yapılar, toplanma 
amaçlı binalar, depolama amaçlı tesisler, yüksek tehlike sınıfı 
yerler ve benzeri yerler. MeduNet, yangın algılama ve söndürme 
sistemleri konusunda her tür mekana uygun sistem cözümleri 
üretmektedir. Yangın algılama ve söndürme sitemleri, oluşan 
dumanı, alevi ya da açığa çıkan ısıyı algılayarak erken müdahaleyi 
mümkün kılar. Söndürme sistemleri ise yangının ilk evresinde 
insan müdahalesini gerektirmeksizin devreye girerek yangının 
başlangıcında otomatik olarak söndürür.

Fire detection systems have been developed in order to detect 
fires by means of sensors, to activate fire fighting units and 
activate fire extinguishing systems when they are started. 
Activation of various fire detection systems is possible by using 
various types of sensing elements. For example; Public or private 
sector residential buildings, administrative or institutional 
buildings, residential buildings, industrial buildings, residential 
buildings, storage facilities, high-risk class places. MeduNet, 
produces system solutions for all types of fire detection and 
extinguishing systems. Fire detection and extinguishing systems 
enable early intervention by detecting the fumes, the flames, or 
the heat released. Extinguishing systems enter the circuit 
without any human intervention in the first phase of the fire and 
automatically extinguish it at the beginning of the fire.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
FIRE DEDECTION AND WARNING SYSTEM
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GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

Access Geçiş Kontrol Sistemlerimiz ile tesislerinizi benzersiz bir kolaylıkla güvene 
alabilirsiniz. İçerdiği gelişmiş güvenlik teknolojileri sayesinde yönetimi oldukça kolaydır. 
Çok yönlü, tek bir tesisten farklı yerlerdeki birden fazla tesise kadar çeşitli uygulamaları 
destekleyecek şekilde kolayca ölçeklendirilebilecek bir sistemdir. Artık işletmenizdeki 
tüm varlıkların güvende olduğunu bilerek rahatlayabilirsiniz. Tüm okuyucular, kapılar, 
asansörler, girişler, sensörler, alarmlar ve diğer güvenlik cihazları üzerinde tam kontrol 
sağlayabilirsiniz. Kimlik kartı izleme özelliği sayesinde kimin hangi saatte, nereye 
girdiğini kontrol edebilirsiniz. Kartlı geçiş sistemleri genel olarak personel devam 
takibinde, ödemeli geçiş sistemlerinde, giriş kontrol ve yemekhane otomasyonu 
uygulamalarında kullanılmaktadır. Bundan başka yemekhane ve kantin otomasyonu 
uygulamalarında da kullanılır. Üye takip sistemleri spor salonları, havuz giriş kontrolü 
gibi uygulamalarda kullanılır. Güvenlik geçiş sistemleri üniversite, holding, plaza 
girişlerinde kullanılmaktadır. Personel devam takip sistemi puantaj hesabı gerektiren 
tüm işletmelere yönelik bir çözümdür. Üniversitelere yönelik kampüs kart çözümlerinde 
hem güvenlik giriş hem de ödemeli sistemler birbirine entegre olarak kullanılır.

With our Access Access Control Systems, you can reliably receive your installations with 
unmatched ease. Management is very easy thanks to the advanced security 
technologies it contains. A versatile system is a system that can be easily scaled to 
support a variety of applications, from a single installation to multiple installations in 
different locations. Now you can relax knowing that all assets in your business are safe. 
You have complete control over all readers, doors, elevators, entrances, sensors, alarms 
and other security devices. With the ID card tracking feature, you can control who is 
logged in at what time and where. Card access systems are generally used for staff 
attendance, pay-per-view systems, access control and cafeteria automation 
applications. It is also used in cafeterias and canteen automation applications. Member 
tracking systems are used in applications such as sports halls, pool access control. 
Security switching systems are used in university, holding and plaza entrances. 
Personnel follow-up system is a solution for all businesses that need to be accounted 
for. In campus card solutions for universities, both security entrance and payment 
systems are used as integrated.

KARTLI GEÇİŞ VE KONTROL SİSTEMLERİ
CARD TRANSITION AND CONTROL SYSTEMS
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MeduNet, seçtiği ürünlerle yüksek hızlı konumlandırma 
ve tüm bu beklentilere hızlı olduğu kadar kaliteli 
performans bakımından da yüksek bir çözümle cevap 
vermektedir. Gelişmiş seçkin kameralar ve optimum hale 
getirilmiş zoom kombinasyonları da dahil, hızlı, uzun 
odak mesafeli zoom objektifler ile yüksek hızlı Pan/Tilt 
hareket mekanizmalarını biraraya getirir. Sistemlerimiz 
tüm hava koşullarına elverişli, sağlam muhafazaya 
sahip bu sistemlerdir.

MeduNet, a high-speed positioning system with 
selected products, responds to all these expectations 
with a high-quality solution in terms of quality and 
performance. It combines high-speed Pan / Tilt 
movement mechanisms with fast, long focal length 
zoom lenses, including advanced selectable cameras 
and optimized zoom combinations. Our systems are 
these systems which are suitable for all weather 
conditions and have strong housing.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
ENVIRONMENTAL SECURITY SYSTEMS
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İzleme amaçlı video güvenlik ürünleri yelpazemizde IP 
kameralar, 4K güvenlik kameraları, kablosuz güvenlik 
kameraları, ağ kayıt cihazları, CCTV kameraları, 
kodlayıcılar ve yazılımlar bulunmaktadır. Güvenlik video 
kamera sistemlerini özel ihtiyaçlara 
uyarlayabilmekteyiz. Analogdan dijitale geçişi daha 
kolay bir hale getiriyoruz. Size son derece yüksek 
çözünürlüklü dijital görüntülemenin avantajlarını 
sunuyoruz. Analog kameralı hibrit bir sistemde ya da 
tümüyle dijital bir sistemin parçası olarak, megapiksel 
çözünürlüklü kameralarla en küçük ayrıntıyı bile 
görmemizi sağlıyoruz. Bu sistemler her türlü ihtiyacı 
karşılayan gerekli ekipmanlara sahip olup, ekonomik ve 
esnek çözümler içerir.

Our video security products for monitoring include IP 
Cameras, 4K security cameras, wireless security 
cameras, network recorders, CCTV cameras, encoders 
and software. We can tailor the complete security video 
camera systems to specific needs. We make the 
transition from analog to digital easier. We use digital 
technology to offer you the advantages of extremely 
high resolution digital imaging. In a hybrid system with 
an analog camera or as part of an entirely digital 
system, we provide even the smallest detail with 
Megapixel resolution cameras. These systems have the 
necessary equipment to meet all kinds of needs and 
include economical and flexible solutions.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

KAMERA (CCTV) VE DİJİTAL KAYIT 
SİSTEMLERİ
CAMERA (CCTV) AND DIGITAL 
RECORDING SYSTEMS
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MeduNet, yangın kapısı güvenliği için panik barlar kablo 
gerektirmeden kolayca montajlanabilecek modeli ile 
efektif ve caydırıcı bir çözüm sunar. Acil çıkış kapılarının 
istismar edilmesini engeller ve izlenmesini sağlar. 
Kırmızı tetik pimi, panik barı korur. Üzerinde "STOP" yazar 
ve kapının izinsiz kullanılmaması ile ilgili açık bir uyarı 
verir. Kapı açılır açılmaz alarm verir.

MeduNet offers an effective and deterrent solution with 
a model that can be installed on the wall for panic bars 
for fire door security. The gates of emergency exits 
provide unobstructed obstacles and monitoring. Red 
trigger pimp, panic bar protect. It writes "STOP" on it and 
gives a clear warning about unauthorized use of the 
door. Door opens alarm.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

YANGIN KAPISI GÜVENLİĞİ 
FIRE DOOR SAFETY
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Panik Bar Güvenlik Altında

Ön Alarm Konumu – Kol Bırakıldığında Susar

Ana Alarm Konumu – Anahtar ile Resetlenebilir
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