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SÜREÇ YÖNETİMİ VE 
REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ...

Kişisel ihtiyaçlar, yalın ve tek 
bileşenli olduğu için, satış 
reyonundaki raftan alınıp 
karşılanabilir.

Şirketlerin ihtiyaçları, çok bileşenli 
ve birbirini tetikler durumda 
olduğu için, kendine özel 
projelendirme ve süreç yönetimi 

yapmak suretiyle amacına uygun şekilde karşılanabilir.

Yüzlerce donanım/yazılım ve uygulama arasından en uygun olanı seçmek, 
optimum yatırımla en fazla faydayı sağlamak, ayrı bir beceri ve uzmanlık işidir.

Yanlış yapılan tercihler, piyasa şartlarına göre mukayeseli stratejiler 
oluşturulmadan alınan kararlar, boşa giden ve faydasız birer yatırım haline gelir.

Kişiler ve şirketler, birbirlerini tamamlayıcı birer unsur olup, sağladıkları fayda 
ölçüsünde bir süreç çizgisinde buluşurlar.

Oluşturulan her karar, uygulanabilirliğindeki gerçekliği ve tutarlılığındaki 
isabeti oranında rekabet üstünlüğü sağlar.

TURCom, 22 yıldan bu yana süren bilişim yolculuğunda, her biri kendi 
kulvarında birer başarı hikayesi haline gelmiş veya yeni sektörel faaliyete 
başlamış binlerce müşterileriyle istikrarlı bir şekilde büyümeye ve kaliteli/
güncel bilişim donanımları/hizmetleri/uygulamaları ve danışmanlık hizmetleri 
sunmaya devam etmektedir.  

TURCom;

• Teklif öncesinde, bedel talep etmeden, yerinde keşif yaparak danışmanlık 
hizmeti verir.

• Teknolojik uygulamaları, marka bağımsız olarak, alternatifleriyle birlikte 
değerlendirir ve şirketlerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak 
projelendirmeler yapar.

• Satış sonrası, 7/24 teknik destek garantisiyle, çözüm odaklı hizmetler sunar.

• Müşterileriyle, iş ve çözüm ortağı olarak hareket edip, süreç yönetimlerine 
ve rekabet üstünlüğü sağlamalarına sürekli katkıda bulunur.

İşlerinizde başarılar ve bol kazançlar dileriz.
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Bayram Ali KAYHAN
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TURCom Teknoloji’nin geleneksel “Akıllı Çözümler” etkinliği, ilk durağı 
olan Antalya’da, bu sene de katılımcılarıyla  buluştu.

27 Şubat Çarşamba günü Rixos Downtown Otel’de  gerçekleşen  
toplantıda, akıllı teknolojiler kapsamında ; WLAN Çözümleri , Digital 
Signage & Digital ‹nteraktif Uygulamalar, Microsoft Office 365 ve Lync 
Çözümleri, Network Güvenlik, Yeni Nesil ‹letişim Çözümleri  ve 
Kabinette  Yeni Trendler  konularında tanıtımlar yapıldı.

Büyük ilgi gören etkinlikte, katılımcı firmalar çeşitli teknolojik bilgiler 
edinmenin dışında sürpriz hediyelere de sahip oldular.

TURCom Teknoloji ve Juniper Networks,  akaryakıt ve enerji sektörünün öncü 
firmalarının bilgi teknolojileri yöneticilerini ağırlama fırsatını buldukları 
Kuruçeşme Mavi Balık’ta akşam yemeğinde biraraya geldi. 

Anahtar teslim bilişim çözümleri sunan TURCom Teknoloji’nin akaryakıt ve 
enerji alanındaki hizmetleri ve çözümleri hakkında bilgi edinen firma yetkilileri 
sektörün bilişim teknolojileri alanındaki beklentilerini dile getirdiler.

Fikir alışverişinde bulunan misafirler, kendi sektöründen firmalarla tanışarak, 
oldukça keyifli bir akşam geçirdiler.

Sağlık Bilişim Derneği’nin 28-30 Mart tarihleri arasında 
düzenlediği Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi, 
TURCom’un altın sponsorluğunda amacına ulaştı.

Sağlık Bilişim Derneği tarafından organize edilen ve 
sağlık sektörünün durumu ve geleceği anlatılıp,  tartışılan 
Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi, bu yılda Haliç Kongre 
Merkezi’nde yapıldı. Ana teması “Sağlıkta ‹novasyon” 
olan Zirve, sağlık profesyonellerini bir araya getirdi. 
Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi’nin altın sponsoru olan 
TURCom sağlık sektöründeki firmaların iş akışlarını 
kolaylaştıracak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak 
ürün ve çözümleri ile katılımcılarla buluştu. 

“Akıllı Çözümler” Yine Antalya’da Tanıtıldı.

TURCom Teknoloji Akaryakıt ve Enerji Sektörünün Öncü 
Firmaları ile Akşam Yemeğinde Buluştu.

Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi 2013’ün Altın Sponsoru 
TURCom Oldu!

Bizden Haberler



    

Haziran’ 13 3

TURCom Teknoloji’nin gelenekselleşen ‘’Akıllı Çözümler’’ 
etkinliği 16 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Bilkent Otel’de 
gerçekleştirildi.

MicroSoft, EMC ve Estap sponsorluğunda gerçekleştirilen 
etkinliğe; finans, üretim, perakende, inşaat, tekstil, eğitim 
ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumların 
temsilcileri katıldı. Yeni nesil bilgi güvenliği çözümleri 
hakkında son gelişmelerin aktarıldığı toplantının katılımcıları; 
ölçeklenebilen, kullanım esnekliği sunan, performansı ve 
maliyetiyle güvenli iletişim sağlayan TURCom Teknoloji’nin 
çözüm ve uygulamalarını tanıma ve konunun uzmanlarıyla 
tanışma fırsatını yakaladı.

‘’TURCom Teknoloji ile Akıllı Çözümler’’ Bursa’da.

‘’Akıllı Çözümler’’ Ankara’da.

Bizden Haberler

Erişim sağlama, mobil veri iletişimi ve kurumlara yönelik 
anahtar teslim bilişim çözümleri sunan TURCom Teknoloji 
‘’TURCom Teknoloji ile Akıllı Çözümler’’ etkinliği ile Bursa 
Hilton’da farklı sektörlerden firmalarla buluştu.

Sponsorluğunu Aruba ve Estap’ın üstlendiği etkinlik 
TURCom Teknoloji Genel Müdürü Fahrettin GÜRKAN’ın 
açılış konuşması ile başladı. Yazılım çözümleri, kablosuz 
erişim teknolojilerindeki yeni trendler, 5651 loglama 
çözümleri, sistem odaları ve altyapı çözümleri, yüksek 
yoğunluk ağlarında kablosuz çözümler, ESTAP’ta yeni 
trendler, GPON (Gigabit Passive Optical Network) gibi 
konular incelendi. Firmaların yoğun ilgili gösterdiği etkinlikte 
katılımcılar akıllarındaki soruların cevaplarını ‘’TURCom 
Teknoloji ile Akıllı Çözümler’’ sayesinde buldular.

‘’TURCom Teknoloji ile Dijital Kampüs’’ Muğla’da.

TURCom Teknoloji tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘’TURCom 
Teknoloji ile Dijital Kampüs’’ etkinliği 18-19 Mayıs tarihleri arasında Muğla 
Gökova Yücelen Otel’de gerçekleştirildi.

Microsoft, Logicom, Avnet-Hitachi ve ITway’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen 
etkinlikte; 5651 Loglama, Check Point Güvenlik Risk Analizi, TURCom Dijital 
Kampüs, Üniversitelere Özel Microsoft ve TURCom Yazılım çözümleri 
hakkında bilgi verilmiştir.

Çeşitli üniversitelerin bilgi teknolojileri yetkililerinin katılımıyla ile gerçekleştirilen 
etkinlik keyifli bir akşam yemeği ile noktalandı.
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2. Geleneksel TURCom Teknoloji 23 Nisan Resim Yarışması.
‘’2. Geleneksel TURCom Teknoloji 23 Nisan Resim Yarışması’’ , TURCom Teknoloji çalışanlarının çocuklarının katılımı ile 
gerçekleştirildi. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlatan resimler yaparak hem becerilerini 
gösterdiler hem de harika armağanlar kazanma şansı yakaladılar. Yaşları 6 ile 12 arasında değişen genç ressam 
adaylarının resimleri hafta boyunca TURCom Teknoloji’de sergilendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Resim Yarışmasına katılan tüm çocuklarımız birinciliği paylaşmıştır, TURCom 
Teknoloji ailesi olarak hepsini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Bizden Haberler

Ağ teknolojileri konusunda lider olan Cisco’nun Gold iş ortağı olan TURCom, Gold iş ortağı unvanını bir yıl daha uzattı.

Tüm denetim süreçlerini başarılı ile atlatan TURCom, böylece 2013 yılında da Cisco’nun Gold iş ortağı olarak müşterilerinin 
yanında olmaya devam edecek.

TURCom Teknoloji, Cisco Gold ‹ş Ortaklığını Yeniledi.
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Projelerimiz

Emak, TURCom ‹le ‹birli¤i Yapt›.

Joker, TURCom ‹le Tan›t›.

Plato Finans’›n Network’ü Güven Alt›nda.

Emak Mühendislik, Sheraton Otel ile yapt›¤› 
projede, TURCom Teknoloji çözümlerinden 
faydaland›.

Anne ve bebek için her türlü ihtiyac› keyifli bir 
ortamda sunan Joker, tüm Türkiye’de bulunan 
ma¤azalar› ile 15 y›ldan bu yana hizmet veriyor. 
Biliim altyap›s›ndaki ihtiyaçlar› için TURCom ile 
ilerleyen Joker, en fonksiyonel ve en güvenilir 
ürünleri bir arada sunuyor. 

Altyap›s›n› internetten gelebilecek tehlikelere 
kar› korumak için TURCom Teknoloji ile çal›an 
Plato Finans, tahsili gecikmi alacaklar›n, 
tahsilat hizmetlerini gerçekletirmeye devam 
ediyor.

Şirketlerin alacak takibi konusundaki deneyimi 2003 
senesinde Lehman Bankasının tahsilat işlerini yürüten 
Düfdas şirketine dayanan Plato Finans, iş ağını TURCom ile 
koruma altına alarak, güvenlik projesini hayata geçirmiş 
oldu.

En gözde sanayi tesislerinden, lüks konut projelerine 
kadar geniş bir yelpazede taahhüt ekibi ile proje ve 
müşavirlik hizmetleri veren Emak Mühendislik, Sheraton 
Otel ile gerçekleştirdiği projenin kablolama kısmında 
TURCom çözümlerini  tercih etti. Bu başarılı projede 
böylece TURCom’un da payı oldu. 

TURCom’un Gold ‹ş Ortağı olduğu Microsoft Exchange 
lisanslarını TURCom’dan alan firma, böylece exchange 
geçişini ba�ar› ile tamamlad›.
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Projelerimiz

Farba, A¤›n› Gerçek Zamanl› ‹zliyor.

Hasçelik Group, Microsoft Lisans›n› TURCom Teknoloji' den 
Temin Etti.

Bayraktarlar Holding bünyesinde faaliyet 
gösteren Farba Otomotiv Ayd›nlatma ve Plastik 
Fabrikalar› A.., a¤ altyap›s›n› TURCom 
Teknoloji ürünleri ile kontrol alt›nda tutuyor.

Farba, toplam 30.000  m2  üzerine kurulu, yaklaşık 600 
kişilik istihdam sağlayan, ürün geliştiren, son teknoloji ile 
üretim yapan modern bir tesistir. Farba; Koito ve Valeo 
gibi firmaların lisansı ile üretim yapmasının yanı sıra, Ar-Ge 
konusuna verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile ürün 
tasarımı yapabilmekte ve “Full Service Supplier” olarak 
çalışabilmektedir. Farba bu yönü ile Türkiye’nin öncü 
firmalarından biridir. 

Otomotiv dış aydınlatma ürünleri üreten Farba; Toyota, 
Renault, Ford, Tofaş, Temsa, Otokar, Karsan gibi Türkiye’de kurulu otomotiv üreticilerinin yanında Daimler/Almanya, 
Ford/‹ngiltere, Renault/Fransa, Volkswagen/Almanya gibi firmalara ihracat yapmaktadır.

Farba, TURCom’un ürünlerinden Intermapper’ı tercih ederek, iş ağını 7/24 online olarak izleyip, kontrolü sağlıyor.

“Global pazardaki rekabette gerekli koşulları sağlayabilen kuruluşların başarılı olacağı gerçeğinden hareketle teknolojiye 
yatırım yapmaya çok önem veriyoruz” diyen Farba Bilgi ‹şlem Şefi Egemen Tanırer, “Bilişim altyapımız ve bulunduğumuz 
sektöre yönelik teknolojileri kullanarak, bir adım daha öne çıkabiliyoruz. Intermapper da bu yatırımlarımız arasında 
bulunuyor. Intermapper ile canlı ağ trafiğimiz ile tüm cihazların durumunu kesintisiz olarak görebiliyoruz” şeklinde konuştu. 

Farba, Intermapper projesi sonunda maliyetlerinden de tasarruf ederek, iş gücünden kar etti. 

Intermapper Nedir?

‹ş ağınızın grafik tabanlı haritalarını oluşturarak, bu haritalar üzerinden iş ağınızı ile ilgili bilgilere ulaşıp, performansları 
izleyebileceğiniz ve çoklu uyarı mekanizmaları ile anlık olarak kontrol edebileceğiniz bir yazılımdır.

Hasçelik Group da birçok firma gibi Microsoft 
lisanslar›na TURCom Teknoloji arac›l›¤›yla sahip 
oldu.

15 yılı aşkın süredir yüksek üretim hacmi ile yaylık çelik tel ve 
karkas üretimi yaptıklarını vurgulayan Hasçelik Group Takım 
Lideri Ferhan Tekin, Hasçelik Group’un birinci sınıf kalite 
standartlarındaki ürünleriyle hizmet verirken, bilişim 
konusunda da kaliteden ödün vermeden TURCom Teknoloji 
ile yol aldığını dile getirdi.

Özellikle Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkelerinde kendini 
kanıtlamış olan firma, alınan Microsoft lisansları ile 
çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürüyor.
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Proje ile temin edilen ürünler;

Server & storage ürünleri, ( Sunucu, Kabinet, PC, Notebook, Switch, Yazıcılar ) 

‹bis Esenyurt, E-5 karayolu cepheli TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’ne yakın olan ‹bis Esenyurt, ikisi engelli 
odası olmak üzere 156 odasıyla hizmet veriyor. 

“Accor olarak, TURCom ile uzun yıllardır çalıştığımız için 
adeta bizim teknoloji ortağımız oldu” diye konuşan 
Accor Oteller Grubu Bilgi ‹şlem Müdürü Rıza UĞUR, “ 
Grubumuza ait ‹bis’in Esenyurt’taki yeni Otel’i için yine 
TURCom’un ürün ve çözümlerini tercih ettik. Başarıyla 
projeyi sonlandırdık” şeklinde konuştu.

Accor Oteller Grubu’na ait ‹bis Esenyurt, Teknolojik 
ürünlerini TURCom’la Tamamlad›.
‹stanbul’un gelien bölgelerinden Esenyurt’ ta aç›l›› yap›lan ‹bis Esenyurt, altyap›s› için gereken 
donan›m ürünlerini TURCom Teknoloji’den temin etti.

Accor Oteller Grubu’nun misafirlerine verdiği kaliteli hizmetin yanında bilişim altyapısı için de kaliteden ödün 
vermediğini söyleyen TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Cihat TANIR da, “‹bis’in Esenyurt’taki yeni otelinde 
TURCom olarak bizim de imzamız var. ‹bis Esenyurt da artık referanslarımız arasında” dedi. 

Proje ile ‹bis Esenyurt, kusursuz bilişim altyapısı ile misafirlerini ağırlıyor.

Başarı Hikayesi
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Projelerimiz

‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Bulut Biliim ‹le Özgür 
‹letiimde!
Mehmet Alt›nba E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan kurulan ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi, 
TURCom Teknoloji arac›l›¤›yla ald›¤› Microsoft Office 365 ürünü ile tüm ofis uygulamalar›na 
her yerden ve her cihazdan eriebiliyor. 

Yeni öğretim yılında, Tıp Fakültesini de açarak toplamda 7 fakültesi ile ülkemizin en kapsamlı ve prestijli eğitim 
kurumu olma ilkeleriyle ilerleyen ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi, akademik kadro ve öğrencilerini  Microsoft 
Office 365 ile bulut teknolojisine geçirdi. Böylece e-posta, ortak takvim, şirket dokümanları, web sitesi ve ofis 
uygulamalarına her yerden erişip, belgelerini kolaylıkla paylaşabilen akademisyen ve öğrenciler, vakit kaybına 
uğramadan, zamandan tasarruf etmeye başladılar. 

K›saca Microsoft Office 365 Hakk›nda: 

Office 365 ile e-posta, ortak takvim, şirket dokümanları, web sitesi ve ofis uygulamalarına her yerden erişebilir, 
belgeleri kolaylıkla paylaşarak ofisten bağımsız olarak takip edilmesini sağlar.

Boğalar Alışveriş Mağazaları, Bulut Teknolojisine Geçi Yapt›.
Bo¤alar Al›veri Ma¤azalar›, TURCom Teknoloji ile Microsoft Office platformuna geçi yapt›.

Perakende Mağazacılık sektöründe hizmet veren ve kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştıran Boğalar Alışveriş 
Mağazaları, TURCom’un Gold Partner’ı olduğu Microsoft’un Office 365 yazılımı ile bulut bilişime merhaba dedi. 
Böylece Boğalar Alışveriş Mağazaları, günümüz teknolojisinden faydalanarak iş gücünden kar etti.
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Projelerimiz

Lider Markaların Üreticisi ERYAP’›n Sistem ve Network 
Bak›m› TURCom’a Emanet.

Yap› sektörünün lider markalar›ndan olan ve yat›r›mlar› 
ile sektöre yön veren, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik 
stratejisi kapsam›nda yürüten Eryap Grup; ‹stanbul, 
Ankara merkezlerinin ve bünyesinde bulundurdu¤u 
Silivri, Gaziantep, Sakarya tesislerinin sistem ve 
network ba¤lant›lar›n›n bak›m› için TURCom Teknoloji 
ile bir y›ll›k anlama imzalad› .

Eryap Grup Bilgi ‹şlem Müdürü Sami Özcan; sektörün ihtiyaçlarını 
karşılamak, istihdamı arttırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunmak için kaliteli ürün ve hizmetten ödün vermediklerini, 
bu kapsamda kusursuz iletişimin çok önemli olduğunu vurguladı.

Eryap A.Ş. 2001 yılından bu yana inşaat sektöründe, özellikle yalıtım alanında öncü ve yenilikçi kimliğiyle faaliyetlerini 
sürdürüyor. Türk yapı sektörünün lider markalarını üreten Eryap; Gaziantep, Sakarya ve ‹stanbul’da toplam 150.000 m2’yi 
aşan 3 üretim tesisinde polimer dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı-
pencere sistemleri üretimi gerçekleştiriyor.

2001 yılında Gaziantep'teki tesiste, sektörün ilk polimer dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştirerek American Siding 
markasını sektöre kazandıran ERYAP, 2005 yılında ‹stanbul Silivri'de toplam 50.000 m2 alanda kurulan ikinci tesisinde siding 
uygulamasının tamamlayıcı unsuru Bonuspan markalı XPS Ekstrüde Polistiren ısı yalıtım levhası üretimine başladı. Daha 
sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam alanlarının sağlanabilmesi için ürün portföyünü genişleterek 2007 yılının son 
çeyreğinde ‹stanbul Silivri tesislerinde Focus Membran markalı bitümlü su yalıtım örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım 
ürünleri sektöründe de yerini aldı. 

Eryap, bunların yanında 2009 yılı sonunda Bonusmax markalı Isı Yalıtım Paket Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer 
Kapı ve Pencere Sistemleri, 2011 yılında Focus Shingle çatı kaplama malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu 
Wooler marka taş yünü ürününü pazara kazandırarak sektördeki liderliğini sürdürmektedir.

BEYMEN’in tercihi TURCom Teknoloji oldu.
Türk moda sektörünün yan› s›ra, dünya lüks perakende sektörünün de önde gelen firmalar› aras›nda 
yer alan BEYMEN teknolojide TURCom’u tercih etti.

1971 yılından bu yana yaratıcı düşüncenin gücünü, üstün kaliteyle birleştirerek hizmet sunan Beymen, IT alt yapısı için 
Access Point’i TURCom’dan temin etti. BEYMEN IT Müdürü Gökçen ÜRPEK, “TURCom Teknoloji’nin tecrübeli ekibi ile genel 
merkezimizin ve dört mağazamızın Access Point projelerini kusursuz olarak gerçekleştirdik” dedi.

Beymen imzalı koleksiyonların yanı sıra, yüzlerce dünya markasını da çatısı altında bulunduran ve tüm Türkiye'nin beğenisine 
sunan firma arzu ettiği çözüm ve desteğe TURCom ile sahip oldu.
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Röportaj

Profesyonel ekibi ve tecrübesi ile müterilerine 21 y›ld›r uçtan uca hizmet ve çözümler sunan 
TURCom Teknoloji, uzun y›llar tekstil sektöründe baar›l› projelere imza atan Petek Tekstil 
Grubu’nun ilk turizm itiraki olan Wyndham ‹stanbul Petek Otel’in biliim altyap› projesini 
gerçekletirdi. Wyndham ‹stanbul Petek Otel hakk›nda, Petek Tekstil Yönetim Kurulu Bakan› 
Mehmet Büyükk›d›k ile zevkli bir röportaj gerçekletirdik.

Wyndham ‹stanbul Petek Otel’in Bilişim Altyapısı 
TURCom Teknoloji Tarafından Kuruldu.

Öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz?

Ne kadar zamand›r TURCom’la çal››yorsunuz ve hangi projeleri gerçekletirdiniz?

12.11.1959 Malatya doğumluyum. Ağabeğim Kılıç Büyükkıdık 
ile birlikte temellerini attığımız Petek Tekstil Grubu olarak; tekstil, 
hazır giyim ve perakende sektöründe hizmet vermekteyiz. 
Wyndham Otel ise turizm alanındaki ilk yatırımımız.

Wyndham ‹stanbul Petek Otel çevre projelerden en büyük 
farkı; bünyesinde AVM bulunması. 21 katlı otelde; 39 long 
stay oda, 200 m2 king suit, 307 standart, 27 executive oda, 
26 suit oda ve 5 adet terasa açılan standart oda,1 kral 
dairesi, 39 residence, 2.500 m2’lik SPA merkezi (kapalı 
yüzme havuzu- hamam- sauna- fitness), executive lunch, 1 balo salonu olmak üzere toplamda 16 adet toplantı 
odasının yanı sıra 1.000 araç kapasiteli kapalı otoparkı da  bünyesinde bulundurmaktadır.

TURCom Teknoloji ile yaklaşık bir yıldan beri çalışmaktayız. Bizi destekleyen çalışma tarzı, iletişimdeki kontrollü 
akışkanlıkları, çözüm önerileri ile gidişattan oldukça memnunuz. TURCom ile tüm network altyapısı, santral sistemi 
ve uç sonlandırmaları projelerini gerçekleştirdik. Proje detaylarına değinirsek; CAT6 ve fiberoptik kablolama ve 
sonlandırma, switch, wireless, ISDN PRI hatları için modem, santral, telefon setleri ve dect telefonlarının kurulması, 
sistem odası için hassas klima, FM200 söndürme sistemi, yükseltilmiş zemin, kabinet ve sunucu kabinetleri, otel dışı 
için LED aydınlatmaları TURCom Teknolojilerinin profesyonel ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Wyndham ‹stanbul Petek’ten bahsedebilir 
misiniz?
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Röportaj

TURCom’dan dan›manl›k ve fizibilite deste¤i ald›n›z m›?

TURCom’la çal›maya nas›l karar verdiniz? 

Son projenin aamalar›ndan bahseder misiniz?

Son projenin aamalar›ndan bahseder misiniz?

Proje size ekstra avantajlar getirdi mi?

TURCom’u baka firmalara tavsiye eder misiniz?

TURCom’a önerileriniz var m›?

Kiisel olarak i d››nda bilgisayar ile aran›z nas›l?

Eklemek istedi¤iniz bir eyler var m›?

Fizibilite çalışmaları TURCom Teknolojileri ekibi ve şirketimiz bünyesinde bulunan bilgi işlem ekibimiz ile ortaklaşa yürütüldü.

TURCom’un dünya bilişim teknolojilerinin önde gelen liderleriyle çözüm ortağı olarak çalışması; Dell, IBM, Oracle, HP gibi 
ve aynı zamanda turzim tarafında yapmış oldukları projeleride göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz profesyonel 
kadromuzun da konu ile alakalı fikri alınarak yapmış olduğumuz bir tercihtir.

‹nşaat kanalında son aşamadayız, otelcilik kanalında ise açılış hazırlık aksiyon planlarımızı işlevselliğe geçiriyoruz. Haziran 
2013’te ise soft opening yapacağız.

2010 yılında start aldık, son çeyrekteyiz.

Turizm sektörünün hem avantajları hem de işin komplikasyonu 
nedeniyle bazı tatlı dezavantajları olmadı değil, yine de yeni 
sektör, yeni insanlar ve yeni tecrübeler edindim.

TURCom Teknoloji’yi başka firmalara tavsiye etmekten 
mutluluk duyarım.

Herhangi bir önerim yok. Zaten konu ile alakalı aradığımız 
her türlü çözümü bünyenizde bulabiliyoruz. 7/24 bizlere 
verdikleri hizmetlerden son derece memun kaldık.

Kişisel olarak yoğun tempo ile çalışmalarımı sürdürdüğüm 
için teknolojiyi çok yakından takip edemiyorum. Fakat 
ilerleyen teknoloji siz istemesenizde hayatınızın bir parçası 
haline geldiği için takip etme konusundan ziyade yetişme 
arzusunu daha çok barındırıyorum.

Kılıçbey Turzim A.Ş. olarak kardeşlerim Kadir 
Büyükkıdık, Yusuf Büyükıdık ve ekibimizle 
birlikte gece gündüz çalıştık. Ayrıca 
Piramit Mimarlığın profesyonel ekibine 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 
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Projelerimiz

engüller’in Web Eriimi Kontrol Alt›nda. 

Flemingo International Çalışanları, Microsoft Office 365 
Lync ile Her Yerde Beraber!

engüller A.., web sitelerine eriimleri TURCom Teknoloji’nin 
ürünlerinden TRCroot webfilter ile denetim alt›na ald›.

Sürekli gelişen ve değişen iletişim sektöründeki yerini her geçen daha da 
yukarılara taşıyan  Şengüller A.Ş., günümüzün vazgeçilmez teknolojisi internet 
erişimiyle, kullanıcıların web sitelerine erişimlerini denetleyerek kontrolünü 
sağlıyor.

TRCRoot Web Filter Nedir?

TRCroot "web filter"; kullanıcıların web erişimlerini denetleyerek web içerik filtresi (URL filtering) olarak görev yapar. Böylece 
kullanıcıların hangi web sitelerine ulaştığı kontrol edilebilir.

TRCroot "web filter" daki profesyonel arayüz yardımı ile girilen sitelerin ayrıntıları her tür karmaşık olasılığa göre raporlanabilir. 
Sınırsız olarak oluşturulan kullanıcı grupları içinde her grup için kurumsal güvenlik politikalarına uygun web filtreleme 
kuralları tanımlanabilir. Yine 75 ayrı kategoride, gelişmiş bir veri tabanı kullanan bu filtreleme sisteminde veritabanına açık 
bir şekilde müdahale etmek mümkündür. Ayrıca sistem veri tabanı her gün kendisini otomatik olarak güncellemektedir. 
Bunlara ek olarak kurumsal web trafiği bu filtre sistemi sayesinde anti-virüs taramasından geçmektedir.

Uçak için Dutyfree hizmeti sunan Flemingo International, TURCom Teknoloji ile el s›k›arak, 
irket içi iletiimini Microsoft Office 365 Lync ile güçlendirdi. 

10 havayolu firmasının yolcularına Dutyfree hizmeti sunan Flemingo International, TURCom Teknoloji ile bir süre önce 
gerçekleştirdiği WAN projesinden sonra ofis içi iletişiminin bulundukları her yerden daha kaliteli, kolay ve tek bir 
platform üzerinde olabilmesi için Microsoft’un Office 365 Lync yazılımını altyapısına konumlandırdı. 

Proje ile Flemingo International çalışanları, sesli posta, anlık ileti, sesli, görüntülü ve web konferansını kolayca 
gerçekleştirip, doğrudan Outlook, Word ve SharePoint gibi bilindik uygulamalarla birbirine bağlanabiliyorlar. 

Türk kültürü ve geleneklerine özgü misafirperverli¤i ile konuklar›na unutulmaz bir konaklama 
sunan Rixos Hoteller Grubu’nun EMC ve Symantec yenilemeleri TURCom Teknoloji taraf›ndan 
gerçekletirildi.

Rixos Hoteller Grubu, yüksek kalite ve lüks segmentler içinde Resort ve Şehir otelleri ile turizm sektöründe lider olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Rixos Hoteller Grubu’nun EMC ve Symantec Yenilemeleri 
TURCom Teknoloji’den.
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Ad›n› Atatürk’ün kurdu¤u "Millet 
Mektepleri'nden" alan Mektebim Okullar›, 
bulut teknolojisine TURCom Teknoloji ile 
geçi yapt›. 

Eğitim sistemini günlük değil, gelecek yüzyılların 
ihtiyaçlarını öngörerek kurgulayan Mektebim 
Okulları, TURCom’un Gold Partner’ı olduğu 
Microsoft’un Office 365 yazılımı ile zaman ve 
giderlerinden de tasarruf etti.
 

Her ölçekteki işletmeler için bulutta üretkenlik sağlayan Microsoft Office 365, çevrimiçi iş yönetimi hizmetlerini 
(e-posta, ortak doküman yönetimi, tanıtıcı web sitesi, anlık mesajlaşma, web konferansı ve Office Web uygulamaları) 
içermektedir. 

Kaliteli eğitimi daha geniş kitlelere ulaştırmak için sürekli eğitim alanına yatırım yapan Mektebim Okulları Bakırköy, 
Büyükçekmece ve Silivri’deki Anaokulu, ‹lkokul, Ortaokul ve Liseleri ile eğitim hizmeti vermektedir. 

Projelerimiz

Orhangazi Üniversitesi’nin Altyap›s› Güven Alt›nda!

Giresun Üniversitesi TURCom Teknoloji ile Daha Güvenli.

Birçok üniversitenin biliim altyap›s›nda imzas› bulunan 
TURCom Teknoloji, Bursa Orhangazi Üniversitesi’yle 
de çal›t›.

Yenilikçi, sürekli gelişmeyi esas alan eğitim vizyonuyla öğrencilerini 
yetiştiren Bursa Orhangazi Üniversitesi, firewall ve antivirüs lisans 
yenilemelerini yaparak, altyapısını güven altına aldı. 

Orhangazi Üniversitesi, günümüz koşullarına göre sürekli yenilediği 
bilişim altyapısıyla, örnek üniversiteler arasında bulunuyor. 

Türkiye’nin ve dünyan›n gerçeklerine duyarl›, kültürel 
donan›ml›, arat›rmac› ve üretici bireyler yetitirmeyi 
hedefleyen Giresun Üniversitesi ö¤rencilerine daha 
güvenli bir ortam sunmak için IP kamera sistem 
kurulumu ve temini için TURCom Teknoloji ile anlat›.

Giresun Üniversitesi Bilgi ‹şlem Daire Başkanı Hacı Murat KÖKSAL 
‘’TURCom Teknoloji’nin uzman ekibi tarafından Giresun Üniversitesi 
merkez rektörlük ve rektörlük hizmet binası, Giresun Üniversitesine 
bağlı Alucra Meslek Yüksek Okulu ve Şebin Karahisar Uygulamalı 

Bilimler Yüksek Okulu’nun IP kameraları konumlandırıldı. Bu sayede izleme ve kaydetme, ses transferi ve depolama 
özelliklerinden yararlanırken maliyetlerimizi azalttık, verimliliği arttırdık’’dedi. Ayrıca Microsoft Office programları 
TURCom Teknoloji tarafından temin edilen ve kurulumları gerçekleştirilen Giresun Üniversitesi, teknoloji alanında 
yatırımlarına devam edecek.

Mektebim Okullar› Buluta Ta›nd›.
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Biliim altyap›s›nda birçok TURCom Teknoloji 
çözüm ve ürünü bulunan Mengerler, bu defa 
a¤ altyap›s› için TURCom’u seçti.
                                                                                                                                                                             
Ahmet Veli Menger Holding’in otomotiv sektöründeki 
temsilcisi Mengerler Türk Ticaret A.Ş., TURCom ile uzun 
yıllara dayanan iş birliğini yeni projeler ile pekiştirmeye 
devam ediyor. Son olarak tüm şubelerine konumlandırılan 
active directory ile ağ altyapısını kontrol altına alan 
Mengerler, personelinin iş yükünü de azalttı. 

Türkiye’nin her bölgesinde da¤›t›m a¤› oluturmak 
hedefiyle müteri memnuniyetini ön planda tutan 
Petrotürk, tüm akaryak›t tanklar›n› TURCom 
Teknoloji arac›l›¤›yla takip edip Gümrük 
Müstearl›¤›n›n kanuni gereklerine uyum sa¤l›yor.
                                                                                                            
Ülkemizdeki 227 bayisi ile tüm faaliyetlerinde yüksek kalite 
standartı uygulayan Petrotürk, TRCtanktakip ile tanklarındaki 
ürün, yoğunluk, sıcaklık, tarih, saat gibi bilgilerine istediği 
zamanlarda ulaşabiliyor. Kişilerin yetki seviyelerine göre 
kontrol ve rapor olanağı erişen firma, TRCtanktakip ile 
tanklarını her an kontrol altında tutup, Gümrük Müsteşarlığı’nın 
da online olarak ilgili parametreleri takip etmesini sağlıyor. 

TURCom Teknoloji ile çal›an firmalar aras›nda 
yerini alan Alomobil Telekomünikasyon, yeni hat 
ilemlerini TURCom Teknoloji ile kolayca yoluna 
koydu. 
                                                                                                                                                                             
Bilgi işlem sistemleri ve telekomünikasyon konularında 
hizmet veren Alomobil Telekomünikasyon,  hat taşıma ve 
yeni hat alımlarını böylece zaman kaybetmeden yapmış 
oldu. Alomobil 11866 Rehberlik hizmetleri alt yapısına da  
hizmet vermektedir.

Projelerimiz

Mengerler ile TURCom Yeni Bir Projeyi Daha Hayata Geçirdi.

Petrotürk, TRCtanktakip ‹le Takipte!

Alomobil, Hatlar›na Yenilerini Ekledi. 
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Fiba Grubu’nun itiraki olarak 2007 y›l›nda kurulan ve 
gerçekletirdi¤i yenilikçi projeleri ile enerji sektörünün 
öncü firmalar›ndan  olan Fina Enerji, CRM projesi 
kapsam›nda ihtiyaç duyulan donan›mlar›n temini ve 
sanallat›rma projesi için TURCom Teknoloji’yi tercih etti.                                                                                                                                            
     
TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Aykut B‹L‹C‹; CRM projesi 
kapsamında, IBM server, storage, IBM storwize V3700 storage ve IBM 
X3750M4 serverlarını, sanallaştırma platformu için Microsoft Hyper-V 
kullandıklarını belirtti.

Sürdürülebilir katma değerler yaratan, geliştirdiği yenilikçi projeler ile 
enerji sektörünün en güvenilir ve çalışmak için en çok tercih edilen 
grubu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve kaliteden taviz vermeyen 
Fina Enerji yatırımlarına devam ediyor.

Projelerimiz

Fina Enerji TURCom Teknoloji’yi Tercih Etti.

IT yat›r›mlar›na devam eden Bilgi Üniversitesi, TURCom ile beraber bir projeyi daha hayata geçirdi.
                                      
Bilimin ve sanatın sınırlarını genişletme ve toplumsal gelişime önderlik etme vizyonu ile öğrencilerini yetiştiren Bilgi 
Üniversitesi, IT projelerinde TURCom’la ilerlemeye devam ediyor. IP telefon altyapısını TURCom ile yenileyen Bilgi 
Üniversitesi, işbirliği kapsamında önce mevcut yapıdaki Call Manager’ların sürümünü 05’den 09’a yükseltti. Bilgi 
Üniversitesi IT Direktörü Melike Beykoz, “ 340 adet IP telefona ek olarak, 420 adet daha IP telefonu bünyemize kattık. 
VoIP altyapımızın kullanıcılar dahil tüm bakım ve desteğini de TURCom’a emanet etmekten memnunuz” dedi.

Bilgi Üniversitesi, IP Telefon Altyapısı Güncelleme ve 
Genişletme Projesi’nde TURCom ‹le ‹şbirliği Yaptı.         
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Yangın söndürme sistemi kurulması, 

Hassas klima sistemi kurulması, 

Ortam algılama sistemi kurulması,

TURCom Teknoloji çözümleriyle önceden 
tan›m› olan Festo, gündeme gelen teknolojik 
yenilemelerini yine TURCom ile yapt›. 
                                                                                                          
Endüstriyel ve proses otomasyonları için yedek parça 
tedariği ile anahtar teslimi çözümler sunan Festo, 
pnömatik ve elektrikli sürücü teknolojisindeki yenilikleriyle 
de yüksek verimlilik vaad ediyor. Müşterilerine sunduğu 
çözümleri geliştirmenin yanında, bilişim altyapısı için de 
teknolojideki son gelişmeleri takip eden Festo, sistem 
odasındaki çeşitli revizyonları TURCom Teknoloji ile 
gerçekleştirdi.

“Sistem odamızdaki revizyonlarla beraber, TURCom’un 
Gold Partner’ı olduğu Cisco markalı Access Point’leri 
TURCom’dan temin ederek, konfigürasyonlarını başarıyla yaptık” diyen Bilgi ‹şlem Uzmanı Volkan ÖZKAN,“ Ayrıca 
merkezimize gelen misafirlerimizin internete kolayca erişebilmeleri için de TRCroot’un wifizone modülünden 
faydalanmaya başladık. Böylece sistem odamızı yenilerken, misafirlerimize rahatça internette dolaşmalarını sağladık” 
diye konuştu.

Festo’nun sistem odas›nda yap›lan revizyonlar› ise TURCom Teknoloji Sat› Müdürü Cengiz 
SEVEN öyle s›n›rlad›;

Fatih Belediyesi, TURCom Teknoloji ile çal›maya 
devam ediyor. 
                                                                                                          
Halka verdiği hizmet ile örnek belediyeler arasında gösterilen 
Fatih Belediyesi, hizmetlerini aksatmamak için hiçbir 
yatırımdan kaçınmıyor. TURCom Teknoloji ile gerçekleştirdiği 
tüm projelerden memnun kalan Belediye, gerek duyduğu 
ihtiyaçlarını yine TURCom’dan temin etti.

Switch ve firewall ihtiyaçları için TURCom’la el sıkışan Fatih 
Belediyesi, konumlandırılan yeni ürünlerle altyapısını 
güncellemiş oldu. Ayrıca firewall ürünü kapsamında 1 yıllık 
ürün destek bakımını da TURCom verecek. 

Projelerimiz

Festo, Sistem Odas›n› Standartlara Uygun ekilde Yeniledi.

Fatih Belediyesi’nin Altyap›s› Yeni Ürünlerle Daha da Güncel. 

Kabinetlerin yenilenmesi ve sistem ürünleri ile network 
ürünlerinin ayrılarak yeniden düzenlemeleri, 

Kabinetlerin Fiber ve Cat7 sonlandırmaları yeniden yapıldı ve 
düzenlendi.

Festo böylece yenilenmiş sistem odasıyla iş akışlarını rahatça sürdürmeye devam ediyor.
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Dünyan›n her yerinde ve her türlü rekabet 
koulunda, bir lojistik hizmet sa¤lay›c›s› 
olarak, tedarik zincirinin her aamas›nda, 
müterilerine teknolojinin tüm olanaklar›n› 
kullanarak, hizmet alternatifleri ve çözümler 
üretmeyi esas alan KARINCA LOJ‹ST‹K A.. 
yeni merkez binas›na ta›nma projesinde 
TURCom Teknoloji ile anlat›.
                                            
Karınca Lojistik Bilgi ‹şlem Direktörü Serkan BEKTAŞ 
Karınca Lojistik A.Ş.’nin eski merkez ofisinde bulunan 
santral altyapısının yeni lokasyona taşınması ve tüm 
bileşenleri ile beraber aktif hale getirilmesi, yeni 
merkez ofiste kablolama altyapısının düzenlenmesi ve 
sorunsuz bir şekilde aktif olabilmesi için uç 
sonlandırmaları, test ve etiketlemelerinin yapılması ve 
diğer bölge lokasyonları ile iletişimi sağlayan tüm data 
hatlarının kesintisiz bir şekilde yeni lokasyona 

nakledilerek aktif cihazların konfigürasyonlarının tamamlanması işlemlerinde TURCom Teknoloji’nin etkin bir rol 
oynadığını belirtmiştir.

Karınca Lojistik’in taşınması ile ilgili olarak TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Aydın Doğan eklemelerde bulundu; Uzun 
yıllardır beraber çalıştığımız ve bir çok başarılı projeye imza attığımız Karınca Lojistik’in taşınması tam vaktinde ve başarı  
ile gerçekleştirdiğimiz için kendi ekibimize, yardımlarında dolayı da Serkan bey ve ekibine teşekkür etmek isterim…

Lojistik ihtiyaçların giderilmesinde müşterilerine güvenli hizmet sunan KARINCA LOJ‹ST‹K A.Ş yeni merkez ofisinde 
çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Projelerimiz

KARINCA LOJ‹ST‹K A.Ş. yeni merkez binas›na ta›nma 
projesinde TURCom Teknoloji ile anlat›.

Mevcut “A la carte” restaurantlara, Osmanl› ve Türk mutfa¤›n›n yemeklerini “self-servis” 
tarz›nda yayg›nlat›rmak amac›yla, ‹stanbul’un merkezi yerlerindeki restaurantlar›yla hizmet 
veren SELE ‹stanbul – Restaurant Group'a ait Borsa Lokantalar› yeni ofisine TURCom Teknoloji 
ile ta›nd›.   
                                                                                                        
Borsa Lokantaları, Türk yemeklerinin sunulduğu self-servis restaurantlarıyla en iyi hizmet veren restaurantlar arasında 
yer bulunuyor. Artan iş hacmi ile yeni ofis ihtiyacı doğan restaurantlar zinciri, bu kapsamda taşınma projesi için 
anlaştığı TURCom çözümleriyle, yeni ofisinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Borsa Lokantaları, TURCom Çözümleri ile yeni ofisinde!
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Yüz Yüze

“Bir Dilek Tut Derneği”nin Sihirli Değneği 
Hasta Çocukların Hizmetinde.

Bir Dilek Tut Derneği, neler yapıyor ve neleri hedefliyor?

Gönüllü ordusu derken kaç kişiden bahsediyoruz ve nasıl gönüllü olunuyor?

47 ülkede faaliyet gösteren ve 
ülkemizde hayati tehlike taşıyan birçok 
çocuğun dileğini gerçekleştiren “Bir Dilek 
Tut Derneği, Make-A-Wish®Türkiye’’ bu 
sayımızın konuğu oldu. “Bir Dilek Tut 
Derneği” Genel Müdürü Nihan 
ÖZHÜSREV ile dernek ve amacı 
hakkında çok keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Ülkemizin dört bir yanında yaşayan ve hayati tehlike taşıyan 
hastalıklarla mücadele eden 3 ile 18 yaş arası çocukların 
kalplerinde yaşattıkları dileklerini gerçekleştirmek, çocuklara 
ve ailelerine unutamayacakları sihirli ve mutlu anlar yaşatmak 
için gönüllü ordumuzla canla başla çalışıyoruz.

Psikolojik desteğin de iyileşmek için büyük önem taşıdığına 
inanıyoruz. Amacımız; zorlu hastalıklarla savaşan çocuklar 
için farklı, pozitif ve sihirli bir anı yaratmak. Bu yolla, çocukların 
hayatta hiçbir şeyin imkânsız olmadığını görmelerine, 
inanmalarına, hayata daha sıkı bağlanabilmelerine yardımcı 
olmak, ailelerine moral aşılamak.

Bir dilek, doktorlar, hastaneler ve tedaviler arası koşuşturma 
içinde, onlara bir mola sağlar. İşte biz bu noktada, sürekli hastalıkla ilgili uğraşlardan bunalan ailelerin rahat 
bir nefes almasınına imkan veriyoruz.

Türkiye genelinde 6 bin kişilik gönüllü ordusu var. Gönüllü olmak için öncelikle www.birdilektut.org adresindeki 
formun doldurulması gerekiyor. Her gönüllü bir akit imzalıyor ve 2 saat süren bir dilek nasıl alınır, sihirli bir an 
nasıl gerçekleştirilir gibi konuları kapsayan bir eğitim alıyor. Gönüllü olmak için, bir dileği gerçekleştirmeyi 
gerçekten istemek ve vakit olmasa bile vakit yaratmak gerekiyor. 
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Yüz Yüze

Gelirinizi nasıl elde ediyorsunuz?

Bir dileği gerçekleştirmek için ne gibi koşullar gerekiyor?

Şimdiye kadar tahminen kaç çocuğun dileğini gerçekleştirdiniz? 

Dileğini gerçekleştirip, iyileşen çocuklar oldu mu?

Şimdiye kadar gerçekleşen dileklerden örnek verebilir misiniz? 

TURCommunique’e vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. 

Gelirlerimizi 3 şekilde elde ediyoruz. Kişisel, kurumsal ve etkinlikler aracılığıyla gelirlerimizi sağlıyoruz. Kişisel 
olarak bağış yapmak isteyenler DİLEK yazıp 5282’ye bir mesaj atabilirler. Bu şekilde 5 TRL’lik bile olsa bir 
yardımda bulunulabilinir. Ama asıl önem verdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk... Bu konuda misyonumuza 
önem veren her şirketi kendileri için bir IK faaliyeti olabilecek dilek gerçekleştirmelerimize davet ediyorum. 
Zira ekibimiz kendi çalışanlarını gönüllü olarak eğittikten sonra Derneğimiz, çocuklarımızın dileklerini şirketler 
ile beraber planlayıp, gerçekleştiriyorlar.

3 ile 18 yaş arasında olan ve hayati tehlike taşıyan bir hastalığı olan çocukların dileklerini gerçekleştiriyoruz. Böyle bir 
talepte bulunan anne ve babalar, öncelikle bir form dolduruyorlar. Bu formda çocuğun hastalığı ve tahmini yaşam 
süresi de yer alıyor. Eğer 1 hafta ya da daha az şeklinde olan şık işaretlenmişse, çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. 
Gönüllüler çocuklar ile 4-5 saat süren ön görüşmeler yaparak dileklerinin ne olduğunu saptamaya çalışıyorlar.

2 bini aşkın çocuğun dileğini gerçekleştirdik. Bağışçılarımız ve de gün geçtikçe artan kurumlar sayesinde bu 
sayı daha da büyüyor

Tabii ki oldu. Gerçekleşen dilekle birlikte ilaçlarını almayan çocuklar ilaçlarını kullanmaya başladılar. Yapılan 
dileklerin çocuklar üzerinde çok önemli sosyal ve psikolojik etkileri oluyor. Mesela dileği gerçekleşen çoğu 
çocuk, o inanılmaz heyecan ve mutluluğun getirdiği efor ile daha hareketli, daha enerjik oluyor. Mutluluk 
hormonlarının etkisi hemen kendini gösteriyor. Tedavilerine daha iyi yanıtlar veriyorlar. İmkansız gördüğü bir 
dileğin gerçekleşmesi, çocukta hastalığı yenmenin de imkansız olmadığı inancını doğuruyor,  geleceklerine 
dair istek ve ümit yaratıyor. Çocuklarının mutluluğunu gören ebeveynler için ise aylarca, yıllarca üstlerinde 
gezinen karabulut bir nebze de olsa dağılıyor,onlara bir mola sağlıyor.

Örneğin ilk aklıma gelen Sahil Güvenlik Kaptanı olmak isteyen Gökhan’ımız, polis olmak isteyen Talha’mız, laptop 
sahibi olmak isteyen Umut, balonla gezmek isteyen Yaşar ve ünlü bir TV artisti ile tanışmak isteyen çocuklarımız...
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Türkiye akaryakıt sektöründe ‹stasyonları ve Madeni 
yağ ürünleriyle yer alan Delta, uzman personeliyle 
‹stanbul’da faaliyet göstermektedir. Kendi kendini 
yenileyebilen yüksek bir standarda ulaşmak için tam 
donanımlı uzman bir yönetim ekibiyle hizmet veren 
Delta, en iyi ve avantajlı hizmeti vermek için 
çalışmaktadır. 

Delta Petrol, TURCom ‹le Yeni Merkez Ofisinde! 

Başarı Hikayesi

Delta Petrol ve Akaryak›t Sistem Yön. U¤ur META

“Yeni merkez binam›za altyap›m›z› bizden bile daha iyi bilen TURCom Teknoloji ile 1 hafta gibi 
k›sa bir sürede ta›nd›k.” 

Delta’nın 1980’li yılların başlarında kurulduğunu ve 8 yıldan bu yana TURCom ile çalıştıklarını aktaran Delta Petrol ve 
Akaryakıt Sistem Yöneticisi Uğur META, “TURCom Teknoloji ile SSL VPN’den switch alımlarına, firewalldan LAN ve 
WAN çözümlerine kadar birçok projeyi başarı ile sonlandırdık. Yıllardır beraber çalışmanın verdiği bilgi ile TURCom, 
altyapımızı adeta bizden daha iyi tanıyor. Bu nedenle yeni merkez binamıza taşınmamız gündeme gelince,   tereddüt 
etmeden TURCom’la anlaştık. Böylece yeni merkez binamıza altyapımızı bizden bile daha iyi bilen TURCom Teknoloji 
ile 1 hafta gibi kısa bir sürede taşındık.

Alınan kararla acilen taşınmamız gerekiyordu ve gerekli olan tüm test çalışmalarını bile yapmadan, TURCom ile 
taşınma süreçlerine başladık. Aynı günün akşamı, saat 8’de sistemimiz çalışır durumdaydı.
 
   " TURCom Teknoloji istedimiğimiz her an yanımızda " dedi.
 
TURCom Teknoloji’yi gönül rahatlığıyla tüm firmalara tavsiye ettiklerinin altını çizen META, yeni projelerde de 
TURCom’la ilerleyeceklerini söyledi. 

Kurum felsefesinin temelinde sorumluluk ve esnekliğin yer aldığı Delta, yeni ofisiyle çalışmalarına kaldığı yerden 
devam ediyor.
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‹stanbul Anadolu Yakas›’n›n Delux Oteli Ramada ‹stanbul Asia Otel’in tercihi TURCom Teknoloji oldu. 
                                            
“Özel Butik Hizmet” sunumu ile misafirlerine evlerindeki konforu sunmayı ilke edindiklerine dikkat çeken Ramada ‹stanbul 
Asia Otel Teknik Müdürü Şaban AYDIN; ‘’ Otelimize gelen konuklarımıza kendilerini özel hissedecekleri bir anlayış ile hizmet 
vermekteyiz. Teknoloji, kusursuz bir hizmet sunmak adına önemli bir etkendir. TURCom’un teknolojik desteği ile projemizi 
olması gereken süre içinde ve en son teknolojiyle hazır hale getirdik’’ diye konuştu. 

TURCom Teknoloji Satış Grup Müdürü Alper GÜL, Ramada ‹stanbul Asia Otel projesinde; Otele digital signage 
konumlandırarak, tek bir merkezden yönetilen digital içeriğin bir ağ üzerinden birçok farklı ekrana dağıtılmasını sağladıklarını, 
ayrıca sistem içeriğinin teminini ve tasarımını da yaptıklarını belirtti. Digital signageların etkin ve kesintisiz olarak kullanımını 
sağlamak amacıyla Ramada ‹stanbul Asia Otel’e bakım ve destek hizmeti vereceklerine değindi.

‹ş, tatil, sağlık ve kutlama ziyaretlerinde,  güvenli, konforlu ve özel konaklama imkanları sunan, Ramada ‹stanbul Asia Otel’in 
yüksek konfor ve teknolojik standartlarla dizayn edilmiş 5 farklı tasarımda hazırlanmış 80 odası bulunuyor. 10 kişiden 150 
kişiye kadar hizmet verebilen, değişik düzenlemelere uygun, teknolojik imkanlarla donatılmış salonları ile konuklarını ağırlıyor.

Projelerimiz

TURCom Teknoloji’nin Çözümleri Ramada �stanbul Asia Otel’de.

T-Bank’ın Altyap›s› Tehlikelere Kar› Haz›r!
Son olarak TURCom Teknoloji ile yapt›¤› TRCroot 
projesi kapsam›nda kimlik av› uygulamas›n›n 
yan›nda loglar›n› kay›t alt›na alan T-Bank, güvenlik 
altyap›s›na yönelik gerekli güncellemeyi de TURCom 
ile yapt›. 

Bilişim altyapılarının kritik noktası güvenlik konusunda 
yatırımdan çekinmeyen kurumlar arasında olan T-Bank, 
böylece altyapısını daha güvenli hale getirdi. 

T-Bank Hakk›nda;

T-Bank, Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılmış 27 şubesiyle, 
KOB‹ Bankacılığı ve Kurumsal-Ticari Bankacılık alanlarında, 
müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine, özel ve butik bankacılık 
çözümleri getirmektedir.
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Uluslararas› ilaç lideri Actavis, ‹stanbul’da 
bulunan merkez ofisleri için TURCom Teknoloji’nin 
ürünleri aras›nda bulunan ve a¤ eriimi çözümleri 
sunan TRCroot’u kullanmaya balad›. 

                                                                                                          
TRCroot’un webfilter, personel ve misafir log’larını saklama 
özelliklerinden faydalandıklarını belirten Actavis Bilgi ‹şlem 
Departmanı Yöneticisi Mustafa Soysal sözlerine şöyle devam 
etti; “Actavis, lider ürün portföyü ve hizmetleriyle var olduğu 
ülkelerde teknolojik alt yapıya da yatırımlarını sürdürüyor ve 
bu konuda sektörün lider şirketleriyle çalışıyor. TURCom 
Teknoloji ile gerçekleştirilen çalışmalarla, internet erişiminde 
filtreleme, çalışanların ve konukların log’larının kayıt altına 

alınabilmesi sağlandı. Actavis böylece, tek bir ürünle ihtiyaç duyduğu tüm çözümlere ulaştı.

Türkiye'de alternatif bir servis sa¤lay›c› olmak,bireysel ve 
kurumsal firmalar› internete ba¤lamak ve dünyayla 
tan›t›rmak amac›yla kurulan GOONET ‹letiim ISP 
yat›r›m›n› ve projesini TURCom Teknoloji ile gerçekletirdi.
                                                          
Proje Yöneticisi ve GOONET firmasının ortağı Şükrü Yaşar; TURCom 
Teknoloji ile projenin başlangıcından sonuna kadar birlikte projenin  
hazırlanıp devam ettirildiğini ve bundan sonra da iş birliğinin 
süreceğini belirtti.

ADSL,F‹BER,VDSL ,Günlük ‹nternet ,WiFi,SesSabit Ses Hizmeti, 
‹nternetten Ses Hizmeti sunan GOONET, ISP projesi kapsamında 
TURCom Teknoloji’nin Antalya Türk Telekom Data Merkezi’ne 
konumlandırdığı son teknoloji cihazlar sayesinde müşterilerine 
kusursuz bir hizmet sunuyor.

Goonet ‹letişim   Hakkında

‹letişim teknolojilerini temel bileşeni olan internet ve televizyon birlikte sahiplenen GOONET eğitim, eğlence, 
iletişim, güvenlik ve işletmelere özel ürünleriyle Türkiye'nin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Şirketin ürün 
portföyünde başta ADSL/VDSL2/GHDSL/Metro Ethernet internet erişimi, Sinema ve televizyonu taşınabilir hale 
getiren GOOTV Web ve ev ortamında TV ekranından ulaşılabilen IPTV hizmeti müşterilerine sunulmaktadır.
Tek faturada; internet, TV, sabit ve mobil ses hizmetlerini müşterilerine sunan GOONET, Türkiye'de bir "ilk"i daha 
gerçekleştirerek "dörtlü servis" dönemini başlatan ilk iletişim ve eğlence şirketi olma kimliği kazanmıştır.                                      

Projelerimiz

Actavis Türkiye, TRCoot ile IT Sistemlerini Yeniledi.

Goonet �letiim,  Turcom Teknoloji ‹le ISP Projesini Hayata Geçildi.
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Retaj Royale ‹stanbul’un tüm teknolojik alt yapısı TURCom Teknoloji 
ile oluşturuldu. Yatırımı Rota Tekstil’e ,  işletmesi Katar’ın en büyük 
turizm gruplarından Retaj Hotels & Hospitality Grubuna ait olan 
Retaj Royale ‹stanbul 187 delüks misafir odasına sahiptir.  400 
kişinin yemekli balolarda  ağırlanabildiği yüksek tavanlı Sultan 
Ahmet balo salonu, tümü güneş ışığı alan ve her türlü sunum için 
teknolojik donanıma sahip 11  toplantı odası,  4 ayrı alana bölünebilen 
380 metre karelik konferans salonu ile ‹stanbul’luların ve ‹stanbul’a 
gelen ziyaretçilerine kaliteli hizmet vermektedir.  Atatürk Hava 
Limanı’na ve ‹stanbul’un en önemli fuar alanlarının tümüne yakınlığı 
ile Güneşli ’de yer alan Retaj Royale ‹stanbul verdiği kaliteli servis ile 
‹stanbulun en iyi otelleri arasında yer almaktatdır.

Retaj Royale ‹stanbul’un tercihi, TURCom Teknoloji Oldu.

Retaj Royale ‹stanbul Bilgi ‹lem Müdürü 
Engin SOYSAL

‘’Retaj Royale ‹stanbul olarak, TURCom Teknoloji’nin sahip oldu¤u yetkinlik, geni bilgi ve güçlü 
deneyimleri sayesinde biliim altyap› projesini baar›yla hayata geçirdik.’’

‘’Retaj kendisini, misafirlerine sunduğu yenilikçi ve üstün kalitedeki hizmet ve servisleri ile turizm konusunda ayrıcalıklı bir 
uzmanlığa sahip sektöründe önde gelen dünya çapında bir şirket olarak konumlamaktadır" şeklinde konuşan Retaj Royale 
‹stanbul Bilgi Teknolojileri Müdürü Engin SOSYAL, “Konuklarımıza ayrıcalıklı hizmet sunmak adına, TURCom Teknoloji’nin 
turizm sektöründe sahip olduğu birikim, uçtan uca çözüm sunabilme yetkinliği ve tecrübesinden yararlandık’’ dedi.

Doğru çözümleri doğru fiyatlara tedarik ederek anahtar teslim proje yaptıklarını belirten TURCom Satış Grup 
Müdürü Alper GÜL ‘’ Bahsedilen projede ağ, sunucu, depolama, sanallaştırma, veri güvenliği, multimedya, 
güvenlik ve iletişim sistemlerinin tasarım ve kurulumlarını gerçekleştirdik. Otel hizmetleri dahilinde gereken tüm 
ağ alt yapısı ve bütünleşik iletişim çözümlerini konumlandırdık’’ diyen GÜL, Retaj Royale ‹stanbul’un beklenti ve 
ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit ederek, donanım ve veri iletişimi ile veri güvenliği alt yapısı konusunda en ileri 
teknolojiye sahip çözümleri biraraya getirdik’’ diyerek sözlerini tamamladı.

5 y›ld›zl› Delüks Retaj Royale 
‹stanbul biliim altyap› projesi kapsam›nda; 

• Kablolama- Sonlandırma    
• IP CCTV      
• Hotel TV      
• Monitör-Bilgisayar     r
• Microsoft Lisansları     
• IP Telefon-WiFi- Dect telefon-Otel oda telefonları
• Yedekleme – Antivirüs- Sanallaştırma Yazılımları
• Telefon santrali
• SMATV
• Digital Signage
• Storage& Server
• Firewall

Başarı Hikayesi
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Konuk Köşe Yazarı

Dev bir ağa dönüşen dünyayla birlikte bulut, güvenlik ve mobilite kavramları ön plana 
çıkıyor. Tüm kurumların bir şekilde bağlantıda olduğu bulut teknolojisi farklı bakış açılarıyla 
değerlendirildiğinde alınan ve verilen hizmetler olarak düşünülebilir. Bulut denince akla 
gelen ilk başlık ise güvenlik oluyor. Güvenlik kavramı, gelişen teknolojilerle birlikte kişisel 
tehditlerden kurumsal tehditlere doğru bir yönelim gösteriyor. Kurumsal tehditleri tetikleyen 
en önemli kavram ise mobilite.

‹ş dünyasının mobil teknolojilerle bütünleşmesi ise BYOD-Bring Your Own Device 
kavramını beraberinde getiriyor. Ancak uzmanlar, bu kavramdaki device kelimesi yerine 
felaket anlamına gelen disaster ya da tehlike anlamına gelen danger kelimelerinin daha 
uygun olacağını düşünüyor. Diğer yaygın bir görüş ise CYOD yani Choose Your Own 
Device-Kendi cihazını seç kavramı. Bu da işletmelerin ihtiyaçlarına göre cihazlarını 
seçmelerini ve olası kurumsal tehditlerin önüne geçmelerini sağlıyor.

Y-nesli olarak anılan yeni çalışan profili iş hayatına 
yepyeni bir enerji ve fikirler getirdi.
Y-nesli, kurumlardaki çalışma ortamlarına kendi 
uygulamaları, cihazları ve sosyal ağları ile beraber 
geldiler. Yeni nesille beraber gelen ve temel olarak 
bireysel tüketiciler için geliştirilmiş mobil cihazlar, 
tabletler ve sosyal ağlar gibi yeniliklerin kurumsal 
hayatta kullanılması verimliliği artırmak için yepyeni 
olanaklar sağladı, ama tüm bu yenilikler artan 
güvenlik riskleri ve kurumsal politikalara uyulmaması 
gibi endişeleri de beraberinde getirdi.
Mobilitenin iletişime ve dolayısı ile iş akışına büyük 
katkısının olduğu yadsınamaz bir olgu. Yine de, bu 
teknolojik kavramın kontrolsüz kullanımının, ağ ve 
bilgi güvenliği risklerini de bir o kadar artıracağını 
unutmamak gerekir.

Her 
Yerde 
Güvenlik

Merhaba 
Mobilite

Fatih Sarı
BThaber Genel Yayın Yönetmeni
fatihs@interpromedya.com.tr
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Konuk Köşe Yazarı

BYOD kavramı ki güvenlik uzmanları bunu ‘Bring Your Own Danger’ veya ‘Bring Your Own Disaster’ olarak da 
çevrilebileceğini belirtiyor. Cihaz yönetiminin kullanıcıda değil tamamen şirket de olmasını gerektiren bir konu. Aksi 
halde zararlı yazılım kodunun şirket ağına sızması için en etkin araçlardan biri konumuna gelebilir. Mobil cihaz yönetimi 

güvenlik riskleri önlemlerini iki ana maddeye ayıracak olursak, uygulama ve donanım yönetiminden bahsedebiliriz. Uygulama 
yönetimi; cihaz uygulamalarının envanterinin tutulması, yazılımlarının güncellenmesi, bireysel uygulamaların kullanımı veya 
kurulumunu kısıtlama yeteneklerini içerirken donanım yönetimi; Kamera-SD kart kullanımı, WiFi, Bluetooth, VPN ve şifreleme 
seçenekleri gibi parametreler üzerinde kontrol sahibi olmayı gerektiriyor.

Öte yandan cihazını yanında getir-Bring your own device-BYOD uygulaması da artık yavaş yavaş geride kalıyor. Bu uygulamanın 
getirdiği çeşitli riskler nedeniyle artık CYOD-Choose Your own Device-Kendi Cihanızı Seç uygulaması öne çıkıyor. Yani kurum, 
uygun konfigürasyon ve güvenlik sistemleriyle donatılmış ürünler arasında çalışanlarına seçim olanağı tanıyor. Böylece daha 
baştan pek çok güvenlik sorununa ve açığa çözüm bulunmuş olunuyor. Avrupa ve ABD’de iş dünyası, bu yaklaşımı giderek 
daha çok benimsiyor. Ülkemizde de kurumlar bu yaklaşımın daha doğru olduğu kanısına varmaya başladı.

Kullanıcıların, şirketlerin ve müşterilerin 7/24 çevrimiçi olduğu 
bir dünyada iş taleplerine anında cevap vermek için kurumsal 
masaüstü çözümleri, hatta kurumsal akıllı telefonlar yeterli 
olmuyor. Mesai saatleri dışında veya hafta sonu çalışmak söz 
konusu olduğunda ya da seyahatte müşteri taleplerine hızla 
cevap vermek gerektiğinde, kişisel mobil cihazlara duyulan 
ihtiyaç daha da artıyor. Bu da “işyerine kendi cihazını getir” 
(BYOD) uygulamasının yaygınlaşmasıyla sonuçlanıyor. Bunun 
sonucunda, ağ yönetimi çözümlerinde yalnızca kurumsal 
mobil cihazlarını değil, kişisel cihazların veri merkezine 
erişimini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

Mobili 
Kontrol 
Edebilmek
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Günümüzde güvenlik, artık bireysel faaliyet olmaktan çıktı, kurumsal bir boyut kazandı.
Siber güvenlik konusunda son dönemde yapılan saldırıların çeşitleri ve amaçları oldukça farklılaştı ve dolayısıyla kurumsal 
bir boyut kazandı. Oldukça profesyonel olan saldırganların özellikle bulut bilişim teknolojileri içerisinde kullanılan kaynaklar 
ve servislere ilgi gösterdikleri bilinen bir gerçek.

O nedenle veri merkezleri içerisinde kullanılan sanal kaynakların yönetimi ayrıca önemli hale geldi. Ülkemizde ve dünyada 
son yıllarda “Bilgiye erişimi durdurma/aksatma” (Ddos v.b.) ve maddi çıkar sağlama amaçlı gizlilik ihlali (banka ve kredi 
kartı dolandırıcılığı) gibi saldırılar popüler saldırılar arasındaki yerini aldı. Zamanla saldırı tipleri ve amaçları değişkenlik 
gösterse de artık sayısal sistemlerle yönetilen enerji, savunma, eğitim, sağlık vb. gibi alanlara yönelik bilgi çalma ya da 
hizmet aksatma türü uluslararası saldırılar olabiliyor.

Ağ yönetiminden kaynaklanan güvenlik risklerinin, daha çok, kullanılan güvensiz ağ yönetim protokolleri ve varsayılan 
parametrelerin değiştirilmemesinden kaynaklandığı artık kabul edilen bir gerçek. Bu yüzden ağ yönetim süreçlerini 
oluşturulurken, kullanılacak olan protokolün, yönetilen sistemlerde açılacak olan yönetim portlarının, sistemleri yapılandıracak 
yönetici hesaplarının dikkatle seçilmesi gerekiyor. ‹çerideki tehditlere baktığımızda ise personelin güvenlik konusundaki 
eğitimi ve yetkisi gündeme geliyor. Öncelikle kurumsal güvenlik politikası çok önemli. Bu şu demek, hangi personelin, hangi 
verilere ulaşabileceği iyi belirlenmeli. Tüm güvenlik uygulamaları ve yetkili personel tanımlanmalı. Ayrıca acil durum çizelgeleri 
hazırlanmalı.  Ağ yapılanmasına üzerinde çalışmasını sürdüren tüm personel eğitilerek, güvenlik kuralları oluşturulmalı, 
örneğin şifreleri ortalıkta bırakılmamalı,  daha önemli verilerin ulaşımında parolalar ve özel uygulamalar gündeme alınmalı.

Bireysel Tehditler 
Yerini Kurumsal 
Tehditlere 
Bırakıyor

Konuk Köşe Yazarı
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Teknolojiler değişip geliştikçe dünyada ve 
Türkiye’de ağ yönetimi konusundaki eğilimler de 
değişiyor. Veri merkezleri büyüdükçe ağ 
yönetiminde artık geleneksel anlayışın dışında 
birtakım yeni teknolojiler de kullanılıyor. Özellikle 
son dönemde hızla gelişen bulut bilişim ve 
sanallaştırma teknolojileri ağ yönetimini daha 
dinamik ve yeni yapılar ile bütünleşebilir hale 
getirdi. Uygulamaların dağıtık mimari yapıda 
çalışması ve bu uygulamalardan yararlanan 
kullanıcıların yeni nesil cihazlardaki hızlı artış ve 
çeşitlilik ağ yönetiminin personel desteğine 
ihtiyaç duymaksızın kolaylıkla yönetilmesi 
ihtiyacını ortaya çıkardı. Dolayısıyla dünyada ve 
Türkiye’de ağ yönetimi konusunda kullanılan 
daha proaktif çözümlerden bahsedebiliriz.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak, günümüzde tüm teknolojik yapılardan performans ve işlevsellik beklentisi de 
arttı. Ağ yöneticilerinin çok sevdiği komut satırı üzerinden sistem yapılandırmanın yerini daha işlevsel arayüzlerin, 
daha detaylı gösterge panellerinin aldığını görüyoruz. Bu gerçekliğin bir adım ötesinde, ağ yönetimi yaklaşımında 
hem performansa, hem operasyonel süreçlere yönelik izleme ve yapılandırma daha çok konuşulmaya başlanacak. 
Yakın gelecekte, ağ cihazlarını, güvenlik cihazlarını, sunucu sistemlerini ve uygulamaları bir arada yönetebilen 
bütünleşik sistemlerin ilgi çekmeye başlayacağı da gün gibi aşikâr.

Son olarak günümüzün en çok konuşulan konularından bulut bilişim kavramıyla birlikte 
dünya dev bir ağa dönüşüyor. Bu ağın güvenli yönetimi anlamında da karşımıza bazı 
yöntemler çıkıyor. Bunlardan en geçerlilerinden biri ise veri merkezleri ve bunların 
başarılı yönetimi. Bulut bilişim kavramının gelişimiyle oluşan bu yeni yapıyı yönetmek 
de kaçınılmaz bir şekilde bulut üzerinden yapılmak zorunda. Bu ölçüde büyük, 
karmaşık ve melez yapıları, ancak lokasyondan bağımsız, performans gerektiğinde 
esnek bir şekilde ölçekleyecek, kurumun altyapısının büyüyüp küçülmesine uyum 
sağlayabilecek, ilk yatırım maliyeti düşük ve istendiği gibi ayarlanabilen gerçek ve 
güvenli bulut tabanlı yönetim çözümleri sağlayabilir.

Makineden Makineye ‹letişim Ve 
Bulut Kritik Noktalar

Toz Bulutundan 
Evrensel Ağa

Konuk Köşe Yazarı
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ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi Gümrük Müşavirliği Tebliği.

Gümrük ‹şlemleri Nasıl Kolaylaşacak?

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Ocak 2013 
tarih 28524 no’lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren “GÜMRÜK ‹ŞLEMLER‹N‹N KOLAYLAŞTIRILMASI 
YÖNETMEL‹Ğ‹”nde, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” 
alınabilmesi için gerekli usul ve esaslar tanımlanmaktadır. 
Bu Yönetmelik ile, ihracatçı firmalara kolaylıklar sağlanmakta 
olup, ‹hracatta “yerinde gümrükleme izni” verilmektedir.

- ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları, Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış 
  akreditasyon kurumları (örneğin Türkiye’de Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş uygunluk   
  değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.

- Bu sertifikalar, ilgili akreditasyon kurumunun markasını taşımalıdır.

- ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının en güncel versiyonları ibraz edilmelidir.

- Bu sertifikaların, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” başvuru tarihinde geçerliliğini koruyor olmaları gerekir.

- Bu sertifikaların aslı yerine düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış örneği de ibraz edilebilir.

- Bu sertifikalar olmadan yapılacak başvurular incelenmeksizin reddedileceğinden,”Yetkilendirilmiş Yükümlü 
  Sertifikası” için başvuruda bulunulmadan önce bu sertifikalar mutlaka temin edilmiş olmalıdır.

Konuyla ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 
YETK‹LEND‹R‹LM‹Ş YÜKÜMLÜ SERT‹F‹KASI BAŞVURUSU REHBER‹‘ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YETK‹LEND‹R‹LM‹Ş YÜKÜMLÜ SERT‹F‹KASI BAŞVURUSU REHBER‹
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130110-2.htm

Gümrük ‹şlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması ile 
hedef: Türkiye'nin dış pazardaki lokomotifi olan ihracatın teşvik edilmesi. '‹hracatta Yerinde Gümrükleme' ve '‹zinli 
Gönderici' gibi diğer uygulamalarla beraber gümrük işlemlerinde kaybedilen zamanın ve artan maliyetlerin önüne 
geçilmesi amaçlanıyor. ‹hracat eşyasının ve transit eşyanın, hareket etmeden önce ihracat gümrük idaresine sunulması 
nedeniyle ortaya çıkan zaman ve maliyet kaybının üstesinden gelen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'nü elde etmek için 
firmaların birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi bekleniyor.

Firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, bakanlık tarafından sadece ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) 
sertifikasyonunu tamamlamış olan firmalara veriliyor. Bu durum, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesinde 
de yayımlanan yönetmelik metninde açıkça belirtiliyor.

ISO 27001 sertifikası, ona sahip olan kurumların gümrük işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Çünkü 
'Yetkilendirilmiş Yükümlü' statüsüne ulaşan bir firma, ihracat eşyasını veya transit eşyayı gümrüğe göndermeden önce, 
ihracat gümrük idaresine sunmak zorunda kalmıyor. Gümrük idaresi yerine gümrükleme işlemleri tamamen, bakanlık 
tarafından güvenilir olarak görülen firmanın kendi lokasyonunda gerçekleştirilmiş oluyor.

Bu sayede hem ihracat gümrük idaresi hem de söz konusu firmalar iş yüklerini azaltarak maliyetlerini düşürüyor, hem de 
zaman kayıpları ortadan kalkarak Türkiye'nin ihracat yolu açılıyor.
Bu nedenle ihracat firmalarının Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'ne ulaşabilmeleri için öncelikle gerek duydukları ISO 
27001 sertifikasını almak için güvenilir bir iş ortağına ihtiyaçları var.

Bu “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası”nın alınabilmesi 
için ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olunması 
gerekmektedir.
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TURCom ISO 27001 (BGYS) Danışmanlık Hizmeti
Türk BT sektörünün öncü şirketlerinden TURCom TEKNOLOJ‹’nin Grup 
şirketlerinden TURCom ‹letişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Telnet Telekom 
Hizmetleri A.Ş.; Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) standartlarını 
belgeleyen ISO 27001 sertifikalarını 2012 yılında aldı.
 
TURCom Teknoloji, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı 
Hizmeti'yle Türkiye'nin önde gelen ihracat ve lojistik firmalarının Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü'ne kavuşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Kurumlara 
sertifikasyona hazırlanırken, yönetim sisteminin kurulumu ve belgelendirmeye 
hazırlık aşamasında hizmet vermekle kalmıyor, sertifikayı aldıktan sonra ki 
süreçte düzenleyici ve önleyici faaliyetler ve 1 yıl sonraki denetimde de 
kurumların yanlarında bulunarak, anahtar teslimi bir  hizmet sunuyor. Bu sistemde ayrıca süreçlerin ve dökümanların takip 
edildiği, düzeltici-önleyici faaliyetlerin kayıt altına alınıp izlendiği bir yazılımın kullanımı da müşteriye sunulan hizmetlerden 
biridir. Bu uygulama; etkin biçimde tüm verilerin yetkiye göre paylaşılabildiği, ihtiyaçlara göre raporlanabildiği, prosedürlere 
göre denetlenebildiği, uzaktan ulaşılabilir bir yapıdadır. 

TURCom Teknoloji’nin güvenlik konularındaki uzman proje ekibi sayesinde kurumlar bir yandan ISO 27001 Danışmanlık 
Hizmeti alırken bir yandan da denetimlerde ihtiyaç duyacakları güvenlik altyapısı iyileştirme çalışmalarında planlama, 
proje dizayn ve ürün temini desteği de alıyorlar.

Quaserv Nedir? Kimler Kullanabilir?
Quaserv, web tabanl› ve içinde öneri toplama ve görev 
yönetimi modülleri de bulunan, istekler do¤rultusunda 
yönetilebilen çok amaçl›, doküman ile kalite yönetim 
sistemi yaz›l›m›d›r.

‹nternet ba¤lant›s› bulunan her yerden eriilebilen Quaserv, 
çal›an taleplerini toplar, dan›man deste¤iyle de kalite 
yönetim sistemini, d› kaynak kullan›m› yoluyla yönetir.

Herhangi bir kalite standardıyla çalışan veya çalışmak 
isteyen her sektörden firma Quaserv’ in getireceği 
avantajlardan faydalanabilir.

Kalite sistem standartlarından herhangi birisini edinmek 
isteyen kurumlar, Quaserv üzerinden alacakları 
danışmanlık hizmetiyle son derece ekonomik koşullarda 
sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayabilirler.

Bu danışmanlık kapsamında;

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Kurma Aşamaları:

•  Ön değerlendirmenin ve GAP analizinin yapılması,
•  Proje planı ve proje ekibi oluşturulması,
•  Eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
•  Süreçlerin yönetiminin, bilgi varlıkları ve risk metodolojisi  
    çalışmalarının yapılması,
•  Teknik güvenlik zaafiyet ve sızma testlerinin 
    yapılması / opsiyonel,
•  BT Güvenlik Mimarisinin Tasarımı, ürünlerin 
    sağlanmas ı/ opsiyonel,
•  Dokümantasyon oluşturulması,
•  ‹yileştirme faaliyetleri,
•  Belgelendirme öncesi destek hizmetlerinin verilmesi sağlanır.

•  Varlıkların sınıflandırılması,
•  Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre 
    varlıkların değerlendirilmesi,
•  Risk analizi,
•  Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme,
•  Dokümantasyon oluşturma,(TRCqms)
•  Kontrolleri uygulama,
•  ‹ç tetkik,
•  Kayıtları tutma,(TRCqms)
•  Yönetimin gözden geçirmesi,
•  Belgelendirme.

Quaserv Özellikleri

Quaserv Avantajları

1)  Türkiye’de tek olması,                                                                                                                       
2)  Aylık çok düşük ücretlerle, teknik destek ve eğitimler de 
      dahil olmak üzere, sahip olabilme,                                                                                                                  
3)  Ücretsiz yazılım güncellemesi,                                                                                                   
4)  Web tabanlı olması nedeniyle her yerden kolay erişim,                             
5)  Yönetim ve çalışan isteklere göre uyarlama,                                   
6)  Web servis aracılığıyla lokal kullanılan yazılımlarla 
      entegre olabilme,  
7)  Danışman desteği

1)  Dokümanlara kolay erişim,                                                               
2)  Dokümanların yönetilip, saklanmasından dolayı 
     içerik bütünlüğü,                      
3)  Dünya tarafından kabul görmüş standartlarda kaliteli hizmet,                    
4)  Dağınık ve kendini tekrar eden çeşitli dokümanlardan dolayı 
     olabilecek hatalarda maksimum düzeyde azalış,                                                        
5)  Karlılık ve verimlilik
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Ankara’n›n kalbinde, ehir merkezine yak›nl›¤›yla 
mükemmel bir konuma sahip olan Holiday INN Ankara, 
TURCom Teknoloji’nin çözümlerinden faydaland›.  
                                                                                                          
TURCom Teknoloji Satış Grup Müdürü Alper GÜL Holiday INN Ankara 
projesi hakkında; ‘’ TURCom Teknoloji olarak geliştirdiğimiz maliyet 
avantajlı TRCroot sayesinde otelin ağ, iletişim güvenliğini sağladık’’dedi. 
‹şbirliği kapsamında; kamera, yangın algılama ve seslendirme 
sistemleri konumlandırdıklarını, server, yedekleme sistem kurulumu 
gerçekleştirdiklerini belirtti.

Turizm sektöründe ne kadar güçlü ve ileri teknolojiniz varsa, 
sunduğunuz hizmetlerde o derece fark yaratabiliyorsunuz diyen 
Holiday Inn Ankara Genel Müdürü Uğur BÜR; ‘’Biz proje kapsamında 
TURCom Teknoloji ile yakın işbirliği, içinde çok uyumlu ve verimli bir 
çalışma süreci geçirdik’’ diyerek sözlerine devam etti.

Şehir yaşantısının ihtiyaçlarına ayrıntılı cevap verebilen, son teknoloji ile 
modern ve lüks olarak tasarlanan 83 odaya sahip olan Holiday INN 
Ankara, hem iş hem de seyahat için gelen konuklarını, kendilerini 
evlerinde hissedecek misafirperverlikle ağırlıyor.

Solmaz Grup, Tuzla’da aç›lan yeni deposunun data al›verii için gerekli altyap›y› TURCom 
Teknoloji ile kurdu. 
                                                                                                          
TURCom ile ilişkilerinin eskiye dayandığının altını çizen Solmaz Grup Bilgi ‹şlem Müdürü Murat GÜLERER, “Teknolojik 
altyapımızın birçok kısmında TURCom çözümleri bulunuyor. Bu çözümlerin işlerimizi kolaylaştırmasının yanında, 
zaman ve giderlerimizden de tasarruf ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Solmaz Grup’un; Backup ve mail arşivleme yazılımlarının yenilemesi, Mersin lokasyonuna Access 
Point’lerin konumlandırılması, gelişen ihtiyaçlar ve büyüme doğrultusunda Adana ve Mersin lokasyonları data 
hatlarının hız arttırımları, Bursa şube taşınması, Hadımköy lokasyonun da controller’lı wireless alt yapı ve switch 
yatırımları gibi konularda TURCom’dan desteğini aldığını söyleyen TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Cengiz SEVEN, 
Şekerpınar/Gebze lokasyonuna Metro Ethernet hattı alınarak merkez ile kesintisiz, hızlı iletişim sağlandı ve  Switch, 
Router, Access Point ihtiyaçları giderildi, şeklinde bilgi verdi.

Solmaz Grup Hakkında;
 
Solmaz Grup; 1978 yılında gümrük müşavirliği ile başladığı faaliyetlerini günümüzde siparişten teslime lojistik 
hizmetinin her aşamasında hizmet sunmak üzere geliştirmiştir. Dış ticaretin lojistiği hizmetini oluşturan; dış ticaret 
mevzuatı danışmanlığı, proje/teşvik/ön müsaade işlemleri, GT‹P tespiti, banka işlemleri, uluslararası taşımacılık, 
gümrüklü antrepo hizmetleri, gümrük işleri hizmetleri, depolama ve dahili dağıtım, teminat ve taahhütlerin kapatılması 
süreçlerinde hizmet sunmaktadır. Hizmet çeşitliliğini arttırırken hizmet ağını da yaygınlaştırmış, şubeleri ile faaliyet 
gösterdiği bölgelerde güçlü organizasyonlar oluşturmuştur.

Projelerimiz

Holiday INN Ankara TURCom Teknoloji’yi Seçti.

Solmaz Grup, Deposu ile Avantajlı ‹letişime Geçti.
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Otoparklardan pazar alanlar›na, tarihi mirastan 
sosyal hayata kadar pek çok alanda fark 
oluturan, örnek tekil eden çal›malar›yla 
halk›n be¤enisini toplayan Osmangazi 
Belediyesi, envanter yönetimi konusundaki 
seçimini TURCom Teknoloji’den yana kulland›.
                                            
Bilişim altyapısındaki tüm cihaz ve ürünleri TURCom ile 
yaptığı envanter yönetimi projesi ile kayıt altına alan 
Osmangazi Belediyesi, Osmangazi halkı için her konuda 
yatırımlarını sürdürüyor. 

Envanter yönetimi hakkında;

Varlık Yönetimi kurumsal altyapıların tüm donanım ve 
yazılım envaterinin merkezi veritabanında toplanmasını 
ve tüm değişim ve güncellemelerin takibi kapsamaktadır.

Dünyan›n pek çok ülkesinde restaurant iletmelerinde 
dünya markas› olan D&D London ile bünyesinde 
birçok restaurant zincirini toplayan Sele Group 
‹stanbul ortak giriimi ile hayata geçen DUKE ‹stanbul 
Restaurant’›n›n biliim alt yap›s› TURCom Teknoloji 
taraf›ndan konumland›r›ld›.
                                            
Duke ‹stanbul Restaurant Genel Müdürü Abdullah TEK; D&D 
London ve Sele Group ‹stanbul ortaklığı ile Tükiye’de ilk kez 
restaurant açacaklarını,  her şeyin son teknoloji ve hizmetin 
kusursuz olması konusunda çok titiz davrandıklarını belirtti. 
Sektörde büyük farklılık yaratacaklarını vurgulayan TEK  ‘’ TURCom 
Teknoloji’nin profesyonel ekibinin tecrübelerinden ve çözümlerinden 
son derece memnun kaldıklarını” vurguladı. 

TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Cihat TANIR proje detaylarına 
şöyle özetledi; data ve telefon kablolama & sonlandırma altyapısı, 
kabinetler, santral ve telefon setleri, UPS, network, wireless, 
sistemlerinin kurulması, server & storage, Firewall ve SSL VPN 
ürünleri, Microsoft  lisansları satış ve kurulumları TURCom Teknoloji 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Projelerimiz

Osmangazi Belediyesi, TURCom ‹le Biliim Ürünlerinin Takibinde!

Restaurant devlerinin tercihi TURCom Teknoloji oldu.

• Kullanıcı, departman, lokasyon bazında tüm kurumsal yapının hakkında gerçek ve doğru bilgiye her an ulaşabilmek. 

• Donanım Bilgisi CPU, RAM, Harddisk, mouse, keyboard, printer settings, network information vb..

• Yazılım bilgisi

• Yüklenmiş tüm yazılımların envanteri, hangi makinada ne yüklü    bilgisi, lisans bilgisi, lisansız veya izin verilmeyen 

   yazılımlar, vb..

• Bakım ve upgrade maliyetlerini önceden hesaplayabilmek

• Gereksiz donanım ve yazılım satınalmalarını engellemek 

• Yönetim (‹şçilik, seyahat, downtime) maliyetini düşürmek
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Projelerimiz

2008 y›l›ndan bu yana Esentepe - Astoria ‹ Merkezi’nde 
farkl› sektörlerden uluslararas› ve yerli firmalara, tam 
donan›ml›, mobilyal› ve son teknoloji ekipmanlar› ile 
desteklenmi haz›r ofisler, sanal ofisler ile tüm profesyonellerin 
kullan›m› için toplant› odas›, video konferans, hotdesk gibi 
kurumsal i çözüm hizmetleri sunan Sterling Istanbul Office 
sald›r› ve tehlikelere kar› önlemini TURCom Teknoloji ile 
ald›.  
                                       
Sterling ‹stanbul Office BT Koordinatörü Salih Enes ÖZBAYOĞLU, ‘’  Farklı 
sektörlerden uluslararası ve yerli firmalara hizmet vermekteyiz. Kaliteli 
internet bağlantısı ve ağ güvenliği sağlamak tam donanımlı hizmet 
sunabilmek adına bizim için son derece önemli bir unsur.TURCom 
Teknoloji’nin tecrübeli ekibi ile switch ve mevcut firewall ürünümüzü 
yeniledik. Ağ bağlantımız kesintisiz ve daha güvenli hale geldi’’ dedi.

Lokasyon, birinci sınıf ofis ortamı ve üstün hizmet kalitesi olarak 3 ana 
hedefle yola çıkan Sterling, uluslararası bakış açısı ile müşterilerine 
kendilerini ayrıcalıklı hissettirirken her şey dahil fiyat politikasıyla da 
şirketlere maliyetlerini kontrol edebilme imkanı sağlıyor. 

Sterling Office’in A¤lar› TURCom Teknoloji ile Güvence Alt›nda.

Erkek giyim markas›nda öncü markalardan Ki¤›l›, loglar› ve çeitli 
biliim gereksinimlerini kar›lamak için TURCom Teknoloji’nin 
çözümlerinden yararlandı.  
                                                                                                          
%100 Türk sermayeli, kaliteyi uygun fiyata sunan Kiğılı, TURCom ile gerçekleştirdiği 
projelerine bir yenisini daha ekledi. Kiğılı, Türkiye’nin pekçok şehrinde ve dünyanın 
çeşitli yerlerindeki mağazalarıyla, tüm dünyada emin adımlarla ilerliyor. 
TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Cengiz Seven proje detayları hakkında; TURCom 
Teknoloji’nin kendi içinde geliştirdiği ürünlerinden biri olan TRCroot ile firma 
personellerinin ve misafir olarak internet erişimi sağlayan kullanıcıların  loglarını kayıt 
altına aldıklarını, mevcut durumda kullanılan firewall’unu da yedekli yapıda çalışacak 
yeni firewall’lar ile değiştirdiklerini belirtti.

Yeni yapıda kurulumu yapılan firewall’lar ile hem güvenlik önlemlerini artıran hem de iş sürekliliğini yeniden düzenleyen 
firmanın kablosuz olarak network erişimi sağlayabilmesi için sanal özellikli Access Pointleri de TURCom Teknoloji tarafından 
konumlandırıldı. Geriye dönük log kotrolü yapılarak hem kendi iç kullanıcılarına hem de misafir kullanıcılara daha kontrollü 
bir internet hizmeti sunan Kiğılı bu sayede iç kullanım ve misafir internet kullanımında 5651 numaralı yasa gereğini de 
yerine getirdi.

Kiğılı Bilgi ‹şlem ve Teknolojiler Koordinatörü Tarkan GÜNER; TURCom Teknoloji ile pekçok projede birlikte çalıştıklarını ve 
bu işbirliğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Kiğılı, Log Kay›tlar›n› TRCroot’ta Tutuyor.
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Projelerimiz

Siz de Microsoft Lync 2013 ile kaybettiğiniz 
para, zaman ve iş gücünden tasarruf edin, işinizi 
hızlandırın!

Lync’i telefon santraliniz ya da IP Telephony 
sisteminiz ile entegre bir şekilde kendi serverlarınızda 
kullanabileceğiniz gibi, Offi ce 365 avantajları ile 
aylık kiralarla bulut üzerinden de kullanabilirsiniz.

Anlık Mesajlaşma

Web Konferans

Telefon

Sesli ve Görüntülü Konferans

        İşiniz
     hızlansın!

Trafi k, rekabette hızınızı kesmesin...

İncesu Sokak No: 7 Etiler 34337 - İSTANBUL  T: 0212 349 29 29  F: 0212 349 29 30  info@turcom.com.tr

Daha fazla bilgi için: www.microsoft.com/turkiye/lyncDaha fazla bilgi için: www.microsoft.com/turkiye/lync
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Varl›klar›n› ve faaliyetlerini a¤›rl›kl› olarak Irak’ta sürdüren UB 
Holding, ‘’United Brothers’’ bünyesinde yer alan Irak Oil 
Dolum Tesisi fiber network altyap›s›na TURCom Teknoloji ve 
Ulufer Electronics ortakl›¤› ile kavutu.
                                                                                                          
Proje kapsamında; Petrol alanında Kuzey Irak’ta ülkenin tümünde faaliyet 
gösteren firmanın Irak Oil Kalak Dolum Tesisinde, petrol giriş ve çıkış 
sürecini yöneten yazılım için tüm tesisi kapsayan fiber network altyapısı 
konumlandırılmıştır.

Faaliyetlerine 90’lı yılların başlarında gıda ve perakende alanında başlamış, daha sonra petrol ticareti ve satışı ile 
faaliyetlerini arttırarak ülkenin önemli firmaları arasında yer alan UB Holding, Irak’ın yeniden yapılanması sürecinde 
‘’insan’’ ve ‘’eğitim’’ konularını kendisine misyon edinmiş ve bu konuda önemli projelere imza atmıştır. 

Irak Erbil’de önemli inaatlar›n elektrik altyap› 
kurulumlar›nda baar›l› projelere imza atan Emtes 
Mühendislik, Erbil Adliye Saray›’n›n teknoloji altyap› 
kurulum projesinde TURCom Teknoloji ile çal›t›.
                                                                                                          
Ulusal ve uluslararası pazarda alt yapı kurulum projelerinde 
uçtan uca çözümler sunan TURCom Teknoloji uzman ekibi, 
Erbil Adliye Sarayı’nın mahkeme salonu izleme ve kayıt altına 
alma sistem kurulumunu ve stratejik yerlere digital signage 
konumlandırılmasını gerçekleştirdi. Kablolama ve network 
sistemini kurarak sorunsuz bir haberleşme altyapısı sağlayan 
TURCom Teknoloji ayrıca sistem odası ekipmanlarını da temin 
etmiştir. 

Projelerimiz

TURCom Teknoloji Biliim Alan›ndaki Faaliyetleri Erbil’de.

TURCom Teknoloji, Irak Oil Kalak Dolum Tesisi’nde.

Port Akdeniz’in ‹htiyac›na TURCom Cevap Verdi.

Global Liman ‹letmeleri’ne ait Ortado¤u Antalya Liman 
‹letmeleri (Port Akdeniz), TURCom’dan temin etti¤i el 
terminalleri ile verimlilik ve i gücünde art› sa¤lad›. 

TURCom Teknoloji’nin ürün ve çözümleriyle daha önce tanışmış olan 
kurum, önceki projeler gibi, bu projeyi de sorunsuz olarak hayata geçirmiş 
oldu. 
Global Liman ‹şletmeleri A.Ş.’nin çatısı altında bulunan Port Akdeniz 
geniş hinterlandı ve bünyesinde bulunan hem yük hem de kruvaziyer 
limanı ile bölgedeki ve dünyadaki sayılı limanlar arasındadır. Bunun için 
gerekli tüm niteliklere sahip olarak, Türkiye'nin sınaî ihracatçılarına erişim 
sağlamaktadır.
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Hitech Projeler

Nazilli’deki istasyonunda Petrol Ofisi ürünleriyle hizmet veren Hız-Pet, 
kanopi altı aydınlatmasında LED’e geçti.

Petrol Ofisi bünyesinde bulunan AT‹K PETROL, ‹zmir’de yer alan akaryakıt 
istasyonunun LED sistemine geçişi için Hitech ile anlaştı.

1967 yılından bu yana ‹zmir’de hizmet veren AT‹K PETROL, kanopi altı ve çevre 
aydınlatması için Hitech’in tasarruflu ve uzun ömürlü aydınlatma teknolojisi 
olan LED ürünlerini tercih etti.

Sitil Yapı tarafından inşa edilen Gaziantep Divan Otel’in genel mekanlarında iç 
aydınlatma için Hitech’in çevreye duyarlı ve uzun ömürlü LED’leri tercih edildi.
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Hitech Projeler

Shell markalı akaryakıt ürünlerini müşterilerine sunan Yönfaş Petrol, kanopi altının 
aydınlatmasını Hitech ile LED teknolojisiyle değiştirdi.

Kanopi altını Hitech ile aydınlatan Caner Gaz, istasyonunun çevre aydınlatmasını da 
Hitech ile LED’e dönüştürdü

Hitech aracılığı ile birçok istasyonun aydınlatmasının LED’e dönüşmesini sağlayan Ümit 
Elektrik, Hitech led ürünlerini müşterilerinin istasyon aydınlatmaları için seçmeye devam 
ediyor.  

Starwood ve Faik Çelik Turizm ortaklığı ile inşa edilen 
Bursa Sheraton Oteli'nin iç ve dış mekan ışıklandırılması 
Hitech ile tamamlandı. Böylece Otel, ışıl ışıl bir görünüme 
sahip oldu.
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SUMMARY of Some Chosen News Items

Summary

Delta Petrol is in its new Headquarter with TURCom Teknoloji.

Plato Finans secured its network with TURCom.

Farba has now a real-time view of its network status

Hasçelik Group, received is Microsoft Licenses through TURCom

Port Akdeniz increased its productivity with the technology of TURCom.

Accor Hotels Group’s ‹bis Esenyurt completed its technological products with TURCom.

‹stanbul  Kemerburgaz University, communicates with cloud computing

Beymen preferred TURCom for its IT infrastructure project

ERYAP trusted to TURCom for its system and network maintenance.

T-Banks’s IT infrastructure is ready for dangers.

Flemingo International employees communicates to each other from everywhere with  Microsoft Office 365 Lync .

IT infrastructure of Orhangazi University is secured by TURCom.

Mengerler and TURCom cooperated once again in a new project.

Fina Enerji preferred TURCom Teknoloji.

Petrotürk is tracking with TRCtanktakip.

Bilgi University preferred TURCom in its new IP telephone infrastructure  project.

Festo,  renewed its system room  in accordance with standards. 

Fatih Municipality upgraded its it infrastructure with new products 

KARINCA LOJ‹ST‹K choosed TURCom in its IT Relocation project. 

Wyndham ‹stanbul Petek Otel’s IT infrastructure is implemented by TURCom.

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yayınlanır / Haziran 2013

Wyndham İstanbul Petek Otel’in 
Bilişim Altyapısı TURCom Teknoloji 
Tarafından Kuruldu.

"Akıllı Çözümler"  Yine Antalya’da 
Tanıtıldı.

Konuk Yazar (Fatih Sarı)  
Her Yerde Güvenlik

“Bir Dilek Tut Derneği”nin 
Sihirli Değneği Hasta Çocukların
Hizmetinde.

TURCom'da 
YAZ 
HEYECANI
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fark yaratan çözümler...

1993’ten beri!
Hizmet Anlayışı ve Sistemi:
7/24 servis anlayışı içinde; İstanbul merkezli ülke bazına yaygın, her geçen gün sayısı artan ofisleri, POP 
merkezleri, veri merkezlerinin yanında Kazakistan ve Azerbaycan’da faaliyetlerine devam etmektedir.

Başlıca Çalışma Alanları:
• Sistem Entegrasyonu, Ses / Görüntü / Veri İletişimi
• Kurumsal Telekomünikasyon, İnternet ve Veri Merkezi İşletmeciliği
• Yapısal Kablolama Sistem Odası Kurulumları ve Akıllı Bina Uygulamaları
• Bilgi, Erişim Güvenliği ve Yönetimi
• Server, Bilgi Depolama ve Yedekleme Çözümleri
• Doküman Yönetimi ve Arşivleme Çözümleri
• Mobil Çözümler ve Uygulamaları, Kablosuz İletişim Çözümleri
• Çağrı Merkezleri Optimizasyon Çözümleri
• Teknoloji ve Telekom Altyapısı Taşınma Hizmetleri
• Help Desk ve Hat Bakım - Ürün Destek Hizmetleri
• İnternet ve Güvenlik Yazılım Çözümleri
• Multimedya Yazılım Çözümleri
• Yönetimsel Yazılım Çözümleri
• Ağ İzleme ve Yönetim Çözümleri
• Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri
• CRM Çözümleri

İncesu Sokak No: 7 Etiler 34337 - İSTANBUL  T: 0212 349 29 29  F: 0212 349 29 30  info@turcom.com.tr


