


2010 yılında, alanında uzman ve tecrübe sahibi 
çalışanlarıyla beraber faaliyetlerine başlayan 
ERCEL İletişim; GSM Sektörüne ilişkin altyapı, 
bakım ve işletme ihtiyaçlarına ait tüm talepleri 
karşılamaktadır. 2G ve 3G baz istasyonlarına ait 
montaj çalışmaları kapsamında; inşaat ve enerji 
alt yapılarının (AG/OG) tesis edilmesi ve iklim-
lendirme sistemlerinin entegrasyonu alanlarında, 
çevreye uyumlu montaj ve revizyon hizmetleri 
vermekte olup;  montaj sonrası optimizasyonun 
sağlanması ile teknik ölçümlerin yapılması 
konusunda etkinlik göstermektedir. Bununla bera-
BER; Fiber optik alt yapı ve montaj çalışmaları 
kapsamında; survey, tesis, FTTX, bakım, 
sonlandırma ve OTDR ölçümleri yapmakta olup; 
çözüm odaklı hizmet anlayışına sahip yaklaşımıy-
la, tam kapsamlı destek hizmetleri vermektedir. 

Teknoloji odaklı yönetim anlayışıyla müşterilerine 
hizmet eden Ercel İletişim; sektöre ait yenilikleri 
yakından takip etmekte  ve uygulama aşamasın-
da daima özgün çözümler üretmektedir. Kaliteli ve 
güvenilir hizmet sunmayı temel ilke kabul eden 
Ercel İletişim, sahadaki tüm uygulamaları için en 
az bir adet Elektrik Mühendisi ve Elektrik Teknisy-
eni görevlendirmektedir. Saha dışındaki çalışma-
larında da uzmanlığa önem veren Ercel, enerji 
konusunda da uzman bir ekiple çalışır. 

Müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılan-
ması konusunda müşteri odaklı hizmet anlayışın-
dan hiçbir suretle ödün vermeyen Ercel İletişim; 
hizmet kalitesini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi ile teminat altına almakla beraber İş 
sağlığı ve güvenliği’nin sağlanması konusunda 
da, Ohsas 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kalite Sistemi gerekliliklerini tam anlamıyla yerine 
getirmektedir.  

HAKKIMIZDA



ABOUT US

ERCEL Communication, starting its activities in 
2010 along with an experienced and specialized 
team of staff, meets all and any needs of infra-
structure, maintenance and operation regarding 
the GSM sector. Within the framework of mount-
ing works of 2G and 3G base stations; we 
provide environment friendly mounting and 
revision service in the fields of building construc-
tion and energy infrastructures (LV/MV) and 
integration of air conditioning systems, and do 
the activities of post-mounting optimization and 
technical measurement. In addition all of these, 
within the scope of fiber and optical infrastructure 
and mounting works, we do survey, facilities, 
FTTX, maintenance, finishing and OTDR mea-
surement, and we provide full-service together 
with our solution-based approach of services. 
Ercel Communication, serving on its technology 

based approach of services to its clients, follows 
the sector-related innovations closely and all the 
time creates solutions at the sphere of applica-
tion. Ercel Communication, taking qualified and 
confident services as the principal, assigns at 
least one Electrical Engineer and one Electrical 
Technician for all of the applications in the field. 
Giving a special importance on the specialization 
in works out of the field, Ercel Communication, 
works with a team of experts in the works of 
energy. Ercel Communication, making no com-
promises in the client oriented understanding of 
services in order to meet the clients’ satisfaction 
at the highest level, has not only guaranteed its 
service qualification with the certificate of Quality 
Management System ISO 9001:2008 and  but 
also has fulfilled all and any requirements of 
Ohsas 18001:2007 Occupational Health and 
Safety Quality System, in terms of ensuring 
occupational health and safety.



MİSYON 
VİZYON

MISSION
VISION

MISYON
Ercel İletişim; alanında tecrübe sahibi uzman 
çalışanlarıyla, telekomünikasyon ve bilişim sek-
törüne ait altyapı taleplerinin karşılanması 
konusunda; müşteri odaklı ve yenilikçi destek 
hizmetleri vermektedir.

VIZYON
Fark yaratan kaliteli hizmet anlayışı ve tecrübe 
sahibi çalışanlarıyla, telekomünikasyon,bilişim 
ve hizmet sektörü için en çok güven duyulan ve 
en çok tercih edilen çözüm ortağı şirket olmak.

MISSION
Ercel Communication; providing client oriented 
and innovative support services, together with an 
experienced and specialized team of staff, in the 
field of meeting the infrastructural needs of tele-
communication and information sector. 

VISION
Our vision is to be the mostly preferred solution 
partner for the telecommunication, information 
and service sector, together with our understand-
ing of qualified services making a different and an 
experienced and specialized team of staff.
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GSM

KURULUM

TRANSMİSYON

Konusunda uzman ve tecrübeli kadromuz ile 
çevreye duyarlı ve standartlara uygun olarak; 
2G ve 3G baz istasyonu montajları ve bunlarla 
ilgili olarak gerekli tüm inşaat ve enerji altyapı 
montajları, iklimlendirme sistemlerinin montaj 
ve revizyonları, montaj sonrası tüm teknik 
ölçümlerin yapılarak sistemlerin eksiksiz teslim 
ve kabul işlemleri yapılır.
1. Yıllık/Aylık bakım planları oluşturulduktan 
sonra, sitelerin yılda bir defa, anten sistemleri 
ve altyapı sistemlerinin istenilen standartlara 
uygun şekilde periyodik bakımları. İstasyonların 
envanter kontrolleri yapılır. Tespit edilen eksik-
likler ve düzeltmeler, bakımı yapan ekip tarafın-
dan giderilir.

a. Kurulum ve işletmeye alınması planlanan 
transmisyon sistemleri için, sahada yapılması 
gereken, LOS (line of site) ve kurulum, survey-
lerinin tamamlanarak müşteriye raporlanması,,-
transmisyon sistemlerinin ve altyapılarının 
oluşturulması, devreye alınarak mevcut şebek-
eye dahil edilmesi, konfigürasyon ve gerekli 
hallerde upgarade çalışmalarının yapılması,

a. Kurulum ve işletmeye alınması planlanan 
transmisyon sistemleri için, sahada yapılması 
gereken, LOS (line of site) ve kurulum, survey-
lerinin tamamlanarak müşteriye raporlanması,,-
transmisyon sistemlerinin ve altyapılarının 
oluşturulması, devreye alınarak mevcut şebek-
eye dahil edilmesi, konfigürasyon ve gerekli 
hallerde upgarade çalışmalarının yapılması,

GSM

INSTALLMENT

TRANSMISSION 

In compliance with the environment and stan-
dards, together with our experienced and 
specialized team of staff, we apply all kinds of 
2G and 3G base stations mounting and accord-
ingly mounting construction and energy infra-
structures and all and any mounting and 
revision works of air-conditioning services, and 
acceptance and delivery of the systems fault-
lessly following the procedures of post-mount-
ing optimization and technical measurement. 
After preparing annual or monthly maintenance 
plans, we could do annual and periodical main-
tenance of the building sites’ satellite and infra-
structure systems in accordance with the 
desired standards. We do the inventory controls 
of stations. In case of any faults or defects, the 
maintenance team solves the problem. 

a. LOS (line of site)  and installment, for the 
transmission systems planned to be installed 
and operated, reporting the surveys and deliv-
ering them to the clients, building the transmis-
sion systems and their infrastructures, engag-
ing them into the current network, doing config-
uration and up-grade works where needs, in 
short, all the works request in the site. 

Periodical maintenance of Transmission 
Collection Centers twice per year by an experi-
ence and specialized team, including the 
system room, radio and transmission systems, 
and the infrastructural systems in compliance 
with the required standards.  



F/O

AG/OG

İKLİMLENDİRME

1. Yıllık/Aylık bakım planları oluşturulduktan 
sonra, sitelerin yılda bir defa,DWDM-SDH,Mını 
pop vs. sahalarının yılda dört defa, FTTx siteler-
inin yılda bir defa, klima sistemlerinin yılda iki 
defa bakımları yapılır. Bakımları yapılan 
istasyonlara personel gönderilerek, yapılan 
bakım kontrol edilir. Eksikler bakımı yapan 
ekibe bildirilir ve bu eksikler tamamlanır.

1. AG/OG sistemleri için sunduğumuz 
hizmetlerimiz;Çalışan veya yeni kurulacak 
istasyonların enerji ihtiyaçları için enerji hattı 
güzergahının belirlenmesi, enerji hattı izinleri-
nin alınması, enerji hattının projelendirmesi, 
enerji hattının tesisi ve abonelik işlemlerinin 
yapılmasıdır. Bunlara ek olarak montaj sırasın-
da gerekli kontrollerin yapılması ve standartlara 
göre kabullerinin yapılması hizmetlerinide 
sunuyoruz.Bu çerçevede tüm işler için bir Elek-
trik Mühendisi ve bir Elektrik Teknisyenini 
sahada görevlendirilmektedir. Firmamız bünye-
sinde enerji konusunda uzmanlaşmış ekipler de 
bulunmaktadır. Bünyemizdeki bu ekipler, uzun 
süredir elektrik sektöründe çalışmış yetkin ve 
EKAT belgeli elemanlardan oluşmaktadır.

1. Siteler’de bulunan klima ve klima 
bağlantılarının oluşturduğu iklimlendirme 
sistemleri için önleyici bakım çalışmaları yapılır. 
Periyodik Bakım Teknik şartnamesi doğrul-
tusunda bu periyodik bakımlar, yılda 2 (iki) kez 
klima konusunda uzman ve yetkin servis tekni-
syenlerinden oluşan ekiplerimizce yapılır.

F/O

LV/MV

AIR-CONDITIONING

Following the preparation of first monthly and 
annual maintenance plans, we do the mainte-
nance once per year for the sites, four times per 
year for the DWDM-SDH,Mini pop etc., four 
times per year for the building sites, once per 
year for FTTx sites, twice per year for the 
air-conditioning systems. We also refer a team 
of personnel for controlling the stations on 
which maintenance has been already done.  In 
case of any faults or defects, the maintenance 
team solves the problem. 

For the1.Low Voltage/Medium Voltage systems 
services, we provide the services of settling the 
route of energy lines for the energy needs of the 
operating stations or those to be installed, 
taking permissions for the energy lines, project-
ing the energy lines, facilities of the energy lines 
and subscription procedures. Apart from these, 
we are also controlling the stations during the 
mounting procedure and doing the required 
acceptance procedures in accordance with the 
standards. Within this framework, we assign 
one Electrical Engineer and one Electrical 
Technician for all kinds of works on the site. We 
have teams of experts within our company and 
these teams are made up of experienced 
employees working in the electrical sector and 
having EKAT certificate. 

We do preventive maintenance activities for the 
air-conditioning systems made up of air-condi-
tion devices and connections within the sites. 
As per the Technical Specifications for Periodi-
cal Maintenance, experienced and specialized 
service technicians do these periodical mainte-
nance procedures twice in a year.



KALİTE POLİTİKALARI QUALITY POLICIES

DEĞERLER

Bizim İçin Temel Öncelik… 
İş Güvenliği ve İşçi Güvenliği…
Çünkü Biz İşimizi ve Çalışanlarımızı Önemsiyoruz…

Bizim İçin Temel Anlayış…
Kaliteli Hizmet ve Kaliteli Ürün…
Çünkü Biz Müşterilerimize Değer Veriyoruz…

Bizim İçin Temel Yaklaşım…
Çevre Bilinci ve Doğa Bilinci…
Çünkü Yaşadığımız Dünyayı Çok Seviyoruz…

Our basic priority is…
Occupational Health and Safety…
We care our Business and Employees …

Our basic understanding is…
Qualified Services and Qualified Products …
We value our Clients…

Our basic approach is…
Environmental and Natural Consciousness…
We love the world that we live…

• Müşteri Odaklılık
• Teknoloji Odaklılık
• Üstün Hizmet Anlayışı
• Çalışanlarını Önemseme 
• Müşterilerini Önemseme
• Sürekli Gelişen ve Geliştiren 
• Çözüm Odaklılık
• Kurum Aidiyeti 
• Kurum Kültürü
• Kalite Odaklılık
• Değişime Uyum
• Talep ve Fark Yaratan
• Süreklilik ve Kalıcılık
• İnovasyon ve Yaratıcılık

VALUES

Client-focused
Technology-focused

High Understanding of Services
Caring Employees

Caring Clients
Always Improving and Enhancing 

Solution-focused
Belonging to the Corporate

Corporate Culture
Quality-focused

Adjustment to Changes
Making Requests and Differences

Continuity and Consistency
Innovation and Creativity
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 Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 397 22 56 

 F: +90 312 397 55 95  
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