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Elektrik Tesisatı konusunda projelendirme, 

danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri ile kapsamlı bir 

mühendislik tasarım firması olarak, teknik bilgiye, 

müşteri ihtiyaçlarına, gelişen teknolojiye odaklı dünya 

genelinde çözümler sunmaktayız. 

 

Erk Proje, Elektrik Mühendisi Serdar Çetin ve Elektrik 

Mühendisi Gülbin Küçük tarafından kurularak 2005 

yılında faaliyete başlamış olup, tüm ekip ile aynı 

heyecan ve istekle çalışmalarına devam etmektedir.  

Firmamızı benzersiz kılan özellik, uzmanlık 

tecrübemiz, sorumluluk anlayışımız, detaylara 

yaklaşımımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre 

organize olabilme kabiliyetimizdir. 

 

Her işi enerji tasarruflu, düşük maliyetli ve en 

konforlu çözümleri üretmenin müşterilerimizi 

geleceğe taşıdığının farkında olarak yaparız. 

Serdar ÇETİN 

‘’ Güven üzerine kurulu    
müşteri odaklı yaklaşım        
başarımızın temelidir.’’ 

Gülbin KÜÇÜK 
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Günümüzde binalar teknoloji ile uyumlu olarak hızla 

gelişiyor. 

Elektrik sistemi tasarımı artık bir mimari zemine 

yerleştirilen aydınlatma ve güç tasarımı kadar basit 

değildir. 

Mühendislerimiz, elektrik sisteminin binayı canlandıran 

önemli bileşenlerden biri olduğunu ve projelerin temel de 

aynı niteliklere sahip olsalar da bir projeyi diğerlerinden 

ayıran karakteristik özelliklerinin bulunduğunun 

farkındadırlar. 

Projenin özelliklerinin iyi anlaşılmış olması projenin amaç 

ve hedefine ulaşmada temel teşkil ettiği bilinci ile yaklaşır 

ve çözüme ulaştırırız.  

Binanın yaşamını destekleyen bir tasarım sunmak için 

yaşam güvenliği ve normlara uyumluluğunun 

gerekliliklerini titizlikle analiz ederek müşterilerimiz için 

uygulanabilir, işletilebilir ve yaşanabilir projeler sunmak 

için çalışıyoruz. 
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ERK Proje ve Mühendislik olarak doğal veya inşa edilmiş 

çevre üzerinde bir problemi çözmek ya da çözümüne 

yaklaşmak için teknik konularda, bilimsel gerçekler ile 

teknolojiye dayalı, bilgi ve düşünceyi temel alan hizmet 

anlayışı ile Teknik Danışmanlık ve Müşavirlik hizmeti 

sunmaktayız.  

Tasarım bir projenin temelini oluşturmaktadır, ancak 

projenin hayata geçirilmesi için zaman planlaması ve 

bütçesi içinde kalması ile aynı zamanda diğer disiplinlerle 

koordine edilmesi gerekmektedir.  

Danışmalığını yaptığımız projeler için sorumluluk alarak, 

riskleri kendi risklerimiz gibi değerlendirerek, müşterimizin 

yanında yürüyerek gerçekçi, uygulanabilir ve yönetilebilir 

çözümler sunmak için çalışmaktayız. 
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Bir projenin başarıya ulaşması için işin zamanında, 

bütçesine uygun ve projesine göre sonuçlandırılması  

temel unsurlardır. 

Mühendislerimiz bilgi birikimi ve deneyimleri ile tasarım ve 

proje denetim, şantiye koordinasyonu, ölçüm, test ve 

devreye alma kapsamında aktif rol alarak, sorumluluk ile 

çalışırlar. 

Denetleme ve raporlama yaparak alınması gereken 

önlemler ve çözümler için proje yönetimi ve işveren ile 

koordine olarak projenin hayata geçirilmesine katkıda 

bulunurlar. 

ZAMAN 
NORMLAR 

BÜTÇE 

TALEPLER 
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ERK Proje ve Mühendislik yeni tasarlanan binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji 

israfının önlenmesi ve çevrenin korunması için  “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak “Binalarda 

Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre binanın enerji performans sınıfını belirleyerek Enerji Kimlik Belgesi 

düzenlemeye yetkilidir. 
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  Şirketimiz, teknik bilgi ve iş yönetim becerilerine sahip teknik kadro ile başarı sağlamak üzere yapılanmıştır. 

Her birimiz sürekli öğrenmeye ve deneyimlemeye açık olarak çalışırız.  

Her birimiz bir takımın oyuncuları olduğumuzu bilerek tam bir koordinasyon ile çalışırız. 

Koordinasyon ve ekip ruhunun güçlü olması, projelerin büyüklüğü veya karmaşıklığında kolaylıkla adapte olabilmemizi 

sağlar. 

 

 Çalışanlarımız; 
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• Projeler   ACAD 2014, 

• Aydınlatma Hesapları  Dialux, Relux 

• Kısa devre Hesapları  Simaris, Ecodial, DOC ( EN Standardında ) 

• Kısa devre Hesapları  Amtech ( BS Standardında ) 

• Dokümantasyon   Microsoft Office 

 

 

DIALux 
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Yasalara ve mevzuata uygun, mühendislik ilkelerine bağlı olmak temel prensibimizdir. 

Şirket kültürümüz, temel prensiplere bağlı kalınarak devamlılığın sağlanması üzerine kurulmuştur. 

Devamlılık, bireysel gelişim ve fikirlere önem vererek yapılan takım çalışması oluşturulmaktadır. 

 

 

PRENSİPLERİMİZ 

 

• Yasalara ve mevzuata uygunluk 

• Etik davranış ilkelerine bağlılık 

• Mühendislik ilkelerine bağlılık 

• Bilgi güvenliğine sadık olmak 

 

 

ŞİRKET KÜLTÜRÜMÜZ 

 

• Devamlılık 

• Açıklık 

• Şeffaflık 

• Çalışan memnuniyeti 

• Müşteri memnuniyeti 

• Bilgi paylaşımı 

 

 



www.erkproje.com 

ERK 

PROJE 

KONUT VE RESIDENCE 1.657.680 m2 ENDÜSTRİYEL TESİSLER   551.600 m2 

SAĞLIK YAPILARI 1.795.800 m2 EĞİTİM VE KÜLTÜR 240.675 m2 

TİCARET MERKEZLERİ 1.750.500 m2 HAVALİMANI 

 
89.950 m2 

KONAKLAMA 294.000 m2 DİĞER 273.780 m2 

 6.654.985m2 
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ERK PROJE DANIŞMANLIK VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

 

A : Üst Bostancı Tünel Caddesi  Yalı Yolu Sokak 

İsmail Ergin İş Merkezi  A Blok K:2 D:6 

Kadıköy 34744 İstanbul 

 

T : +90 216 410 3422 ; +90 216 410 3423 

F : +90 216 3443 

www.erkproje.com 

erkproje@erkproje.com 

 

 

http://www.erkproje.com/
mailto:erkproje@erkproje.com

