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G
eçiş kontrol sistem-
leri, iş yerlerinde, 
fabrikalarda, kamu 
kuruluşlarında ya da 
güvenlik nedeni ile 

yetkilendirme yapılarak geçişlerin 
sağlandığı tüm lokasyonlarda 
kişilerin giriş-çıkışlarının kontrol 
altına alınması amacı ile hangi 
yetkilinin hangi günlerde hangi 
geçiş noktalarından geçebile-
ceğini tanımlayan maksimum 
güvenlik sistemidir. Geçişlerin 
sağlandığı tüm lokasyonlarda 
kişilerin giriş-çıkışlarının kontrol 
altına alınmasını sağlayan takip 
sistemidir. Yetkisi olmayan veya 
sahip olduğu yetki seviyesi geçiş 
yapmak istediği bölüm için ye-
terli olmayan kişilerin, giriş-çıkış 

teşebbüslerinde sistemin alarm 
vermesi ve güvenlik merkezini 
durumdan eşzamanlı olarak 
haberdar olabilmesi de mümkün-
dür. Sistem kullanılarak yapılan 
tüm giriş-çıkış hareketleri server 
veya bilgisayar ortamına kayde-
dilerek denetlenir ve raporlanır. 
Böylece ihtiyaç durumunda kimin 
ne zaman saat kaçta nereden 
geçiş yaptığı bilgisine kolaylıkla 
ulaşılabilir.
Günümüz koşullarında iş verim-
liliğini sağlayabilmek ve zamanı 
kaliteli kullanarak iş üretimini 
arttırabilmek için geçiş kontrol 
sistemlerine olan talep artmıştır. 
Sistem sayesinde işverenler ve 
personel yönetiminde görev alan 
birimler çalışan bilgilerine kolay-
lıkla ulaşabilirler. Personel kimlik 
bilgileri, personellerin giriş-çıkış 
saatleri, vardiya hareketlerin-
deki değişiklikler, personellerin 
performans analizleri ve molalar 
sistemden kolaylıkla çekilebilir. 
Tüm bu personel hareketlerinin 
kontrol edilebiliyor olması ay 
sonu puantaj hesaplamalarının 
da yapılabilmesini sağlar. Sistem 
üzerinden kolay takip ve bilgi 
akışının devamlılığı; sistemin 
kullanım oranını arttırmıştır.

Geçiş kontrol sistemlerinin 
kullanım alanları
Geçiş Kontrol sistemleri, giriş-çı-
kış hareketlerinin önemli olduğu 
ve hareket bilgilerinin kullanıldığı 
tüm noktalarda kullanılmaktadır.

Kullanım alanları
 Personel giriş-çıkış takibi
 Personel Devam Kontrol 

Sisteminin yapılması gereken tüm 
işletmeler
 Hastaneler, bankalar, okullar 

gibi kamu alanlarında kimlik tanı-
ma ve kullanıcı işlemleri
 Hijyen ve steril ortam gerekti-

ren yerlerde,
 Ziyaretçi takibi gerektiren tüm 

işletmeler, kurumlar
 Cezaevleri gibi yüksek güvenlik 

gerektiren yerler,
 Sınır kapıları, havalimanları
 On-line bankacılık kullanıcı 

tanıma
 Otomatik banka işlemleri, para 

çekme
 Yiyecek-içecek otomatları
 İnternet bankacılığında kullanı-

cı tanımlama,
 Satış noktası terminalleri
 Kombine bilet uygulamaları
 Özel kiosk işlemlerinde kullanı-

cı tanımlama
 Kamu hizmetlerine yönelik 

kayıt takibi ( vergi, SSK, trafik..vb.)
 Binalara, tesislere ve ofislere 

erişim güvenliği,
 Elektronik ticarette kullanıcı 

tanımlama
 Residance, apartman ve site 

girişleri

Sistem bileşenleri ve sistem 
tasarımı 
Geçiş Kontrol noktaları; turnike-
ler, düz kapılar, otomatik kayar 
kapılar, asansörler, otoparklar, 
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Geçiş kontrol sistemleri üzerine



leştirme kodu gibi bir kod yardımı 
ile eşleştirme yapılmıyor. Dahası 
güç tüketimi çok az olduğundan, 
NFC etiketleri pile ihtiyaç duymu-
yorlar.

NFC teknolojisi nerelerde 
kullanılır?
NFC Teknolojisi, akıllı telefonlar-
da mobil ödeme, çipli kimlikler 
ile daha hızlı işlem yapabilme ve 
NFC etiketlerde kullanılmaktadır. 
Örneğin cep telefonlarının NFC 
etiketlerine yaklaştırarak telefon 
içerisindeki bir programı açmak 
mümkündür.
Özetle, NFC teknolojisi, yakın 
mesafelerde kilit açma, veri-data 
aktarma, mobil ödeme yapma, 
alışveriş yapma gibi birçok işlemi 
kolaylıkla yapmamızı sağlayan ve 
akıllı telefonlarda epeyce yaygın-
laşmış bir teknolojidir.

araç geçiş noktaları ve girişin 
sınırlandırıldığı yerlerdir. Geçiş 
kontrol noktalarında farklı donanım 
ve yazılım üniteleri kullanılarak 
sistem kurulumu tamamlanır.
Sistem tasarımında talebe ve 
ihtiyaca yönelik alternatif çözüm-
ler üretilerek; kart, biometrik 
çözümler, plaka tanımlama ve 
uzak mesafe algılama sistemleri 
kullanılabilir. 

Geçiş kontrol noktalarında 
kullanılan donanımlar 
Geçiş kontrol noktalarında 
okuyucu olarak kişiyi tanımada 
kullanılan donanımlar; kartlı geçiş 
sistemleri, iris tanıma sistemleri, 
parmakizi tanıma sistemleri, avu-
çiçi damar tanıma sistemleri, yüz 
tanıma sistemleri, plaka tanıma 
sistemleri gibi sistemlerdir.
Sistem kurulumunda dikkat 
edilmesi gereken en önemli nokta 
tercih edilecek sistemin ihtiyaçla 
doğru orantılı olmasıdır. Örneğin 
bir firmada; firmanın yapısı, çalı-
şan personel sayısı, ziyaretçilerin 
kontrol edilip edilmeyeceği gibi 
tüm ayrıntılar önceden netleştiril-
melidir. Geçiş kontrol sistemlerin-
de, sistemin hızlı çalışıyor olması, 
yığılma probleminin yaşanmaması, 
ihtiyaca yönelik raporların sağlana-
biliyor olması ve kullanıcıya kolay 
kullanım imkanı sağlıyor olması 
çok önemlidir.

Geçiş kontrol noktalarında 
kullanılan yazılımlar 
Entegre yazılımlar
Ergosis tarafından kurulmakta olan 
elektronik güvenlik sistemlerinde 
yine Ergosis tarafından geliştirilmiş 
olan E-Sophist yazılımı kullanılmak-
tadır. İsteğe göre geliştirilebilen ve 
genişletilebilen E-Sophist bugün 
her sektöre hitap edebilmekte 
ve her proje için özel çözümler 
sunabilmektedir. Personel yönetim 
sistemi ve personel devam kontrol 
sistemleri ile ilgili yazılım desteği 

veren Ergosis her sektöre ve 
işletmeye özel raporlar geliştire-
bilmekte olup esnek bir yazılım 
altyapısına sahiptir. Personel 
Yönetim Sistemi içerisinde, Ziya-
retçi modülü, yemekhane modülü, 
Ar-ge modülü, PDKS, Sosyal Yar-
dım Dağıtım modülü, Monitoring 
modülü, E-mailing bilgilendirme 
modülü gibi konularında yazılım ve 
raporlama desteği vermektedir.

NFC teknolojisi
NFC kelime olarak Near Field 
Communication yani yakın alan 
iletişimi anlamına gelmektedir. 
NFC ,İki elektronik cihazın kolay, 
basit ve güvenli haberleşmesi için 
tasarlanmış kısa mesafe temas-
sız teknoloji standardıdır.
Günümüzde birçok akıllı telefonda 
bulunan fakat ülkemizde hala 
ödeme sistemi olarak kullanı-
lamayan NFC sistemi, sistem 
kullanıcıları açısında büyük önem 
taşımaktadır.

NFC teknolojisi nasıl çalışır 
Geçiş kontrol noktalarından 
kartla, şifreyle geçmek yerine NFC 
ye uyumlu telefonlar okuyuculara 
yaklaştırılarak geçiş sağlanabilir. 
NFC, birkaç santimetre uzaklıktaki 
iki cihaz arasında küçük miktarda 
veri transferi gerçekleştirebiliyor. 
Bluetooth’un aksine NFC’de eş-

 Sistem 
kurulumunda dikkat 
edilmesi gereken en 
önemli nokta tercih 
edilecek sistemin 
ihtiyaçla doğru orantılı 
olmasıdır.  
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