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ERPA, 
TEKNOLOJİYE DEĞER 
KATAR
ERPA, Yüksek teknolojili ürünler konusunda, 1995 yılından bu
yana İstanbul Karaköy deki merkez ofisinde  faaliyetini 
sürdürmektedir.  TOCHI markasıyla Endüstriyel teknoloji alanında 
ilklere imza atarak yurtiçi ve yurtdışında sektörün çözüm merkezi 
haline gelmiştir. Başarısını  çeyrek asırlık tecrübesine dayanarak yaptığı 
arge çalışmaları ve inovatif projelerle kanıtlamıştır.
Savunma sanayide (otonom sistemler), ulaşımda (havayolu, karayolu, 
demiryolu, denizyolu)  lojistik araçlarda ve akıllı şehirlerde (akıllı durak, 
akıllı ev); komuta kontrol sistemlerindeki görüntüleme kartlarının
 üretimini yerli kaynaklarla yapmaktadır.



VİZYONUMUZ
Türk Savunma sanayi, ulaşım ve akıllı şehirlere veri sağlayan 
görüntüleme kartları ve gömülü (embeded) endüstriyel 
sistemler ile sektöründe lider firma olmak.

MİSYONUMUZ
Sektörlere yönelik çözümler üretirken, çevreye duyarlı, kalite yönetim 
sistemine uygun, iş ortaklarımızın (müşteri, tedarikçi, çalışan) 
memnuniyetini en üst seviyede tutan bir ortam yaratmak,
Yaratıcı fikirleri, Ar-Ge niteliği olan faaliyetlere dönüştürmek için doğru 
insan kaynağı ile doğru yatırımların bilimsel, teknolojik ve finansal açıdan 
optimum düzeyde analiz edilip gerçekleştirilmesini sağlamak,
Ulusal ve uluslararası ekonomik ve sosyal değişim süreçlerini doğru
 yorumlayarak, ar-ge, ür-ge ve inovasyon faaliyetlerinin değer yaratacak 
şekilde  toplumun geniş kitlelerinin yararlanacağı somut ürün ve hizmetlere 
dönüşmesine katkı sağlamak.



15  Ar-Ge Ekibi
10  Mühendis Ekibi
18  Teknik Servis Ekibi
11  Satış Ekibi

PERSONEL PROFİLİ



KALİTE POLİTİKAMIZ
Askeri standartlara yönelik çözümler üretirken, müşterilerimize 
istikrarlı ve üstün kalite anlayışımıza uygun ürünler sunup, kesin 
çözümlerle hedeflerimizi her geçen gün daha yukarı taşımaktır. 



TOCHİ MARKA
TESCİL BELGESİ

SGS BELGESİ YERLİ MALI
BELGESİ

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001:2008
BELGESİ

HİZMET YETERLİLİK
BELGESİ

KAPASİTE
RAPORU



FAALİYET ALANLARIMIZ

SAVUNMA SANAYİ ULAŞIM
AKILLI ŞEHİRLER 



PROJELERİMİZ

Havaalanı projesi

Savunma sanayisinde Görüntüleme Sistemi

Savunma sanayisinde kullanılmak üzere kara taşıt sisteminde video ve görüntü elektronik
ara yüz işleme ve bu işlenen görüntülerin farklı kombinasyonlarda 3 farklı monitörde
aktarabilme, bunu ana komuta ünitesine online olarak gönderebilen sistemlerin tasarlanması,
gece ve gündüz görüşün sağlanması

Fiziksel şartlara yüksek dayanıklı 3 boyutlu görsel uygulamaları çalıştırma kabiliyetinin yanı
sıra veri, video ve ses kaydı cihazlarının hava, deniz ve kara ulaşım platformlarında kullanılmak
üzere tasarlanan endüstriyel sistemler ( düşük güç tüketimi, yüksek performanslı işlemci)



PROJELERİMİZ
Belediyelerin çevre koşullarına uygun bataryalı ulaşımda kullanılan 
endüstriyel sistemler

Otonom (insansız hava) araçlarında kullanılan endüstriyel sistemler

İstanbul teknopark ve yıldız teknopark onaydan geçmiş projelerimiz

İstanbul Katlı otoparkta dijital sistem 

Biometrik geçiş sistemleri

İstanbul hali ve Alibeyköy  otopark  dijital geçiş görüntüleme sistemleri



PROJELERİMİZ

Havaalanı projesi

Savunma sanayisinde Görüntüleme Sistemi
Savunma sanayisinde kullanılmak üzere kara taşıt sisteminde video ve görüntü elektronik
ara yüz işleme ve bu işlenen görüntülerin farklı kombinasyonlarda 3 farklı monitörde
gece ve gündüz görüşün sağlanması
Savunma sanayisinde kullanılmak üzere kara taşıt sisteminde video ve görüntü elektronik
ara yüz işleme ve bu işlenen görüntülerin farklı kombinasyonlarda 3 farklı monitörde
gece ve gündüz görüşün sağlanması
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