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“mobil hayat, mobil hayat, bak keyfine yan gel de yat, ne güzel fley, 
oh ne rahat yoktur eflin mobil hayat” ….

üzikallerin duayeni Lüküs Hayat’›n unutulmaz nakarat›n›n belki de art›k yukar›daki gibi de¤iflme
zaman› geldi, siz ne dersiniz? 

Cep Heryerde
Hemen hepimiz bir Bilim-Kurgu filmi izlemiflizdir. Bu filmlerde iletiflimin her çeflidi için tek bir alet kulla-
n›ld›¤›n› görürüz. Bu da genellikle tek elle kullan›labilen, ekran› ve tufllar› olan bir alettir, ya cebe s›¤ar
ya da kola tak›l›r. Bugün cep telefonlar›n›n izledi¤i yol da budur. Öncesinde ses iletiflimi için kulland›¤›-
m›z telefonlar, art›k hayat›m›z›n hemen her türlü alan›nda yer al›yor. Peki, cep telefonlar› niye ifl haya-
t›m›zda daha fazla rol oynamas›n? Cep telefonlar›m›z ile neden müflteri kay›tlar›m›za eriflmeyelim, stok-
lara bakmayal›m? K›sacas› neden sahadan bilgileri cep telefonu ile toplamayal›m? 
Geçmiflin ütopyas› bu gün TURCom Teknoloji’ nin yeni yaz›l›m ürünü TRCmobil “e-ifl platformu” ile
mümkün asl›nda. fiirketler sahadan toplamak istedikleri tüm verilere, elemanlar›n›n elindeki standart
cep telefonlar› ve TRCmobil e-ifl platformu’nu kullanarak eriflebilirler.
Örne¤in; fiirket d›fl›nda hizmet sunan firmalar›n, saha elemanlar› ofise dahi u¤ramadan, sabahtan ken-
dileri için yap›lm›fl ifl plan› ve üzerlerindeki ifl emirlerine cep telefonlar›ndan ulaflabilir, karfl›lafl›lan so-
runlar ve çözümleri ile ilgili olarak oluflturulmufl bir veritaban› üzerinden kendilerine gerekli bilgilere
eriflebilir, geliflmeleri merkeze raporlayabilir ve yeni görevlendirmeleri ayn› flekilde alabilirler. Böylece
sorunlara çok daha k›sa sürede müdahale edilerek, verimlilik ve müflteri memnuniyetinde art›fl sa¤la-
n›r.  Geliflmelerin merkeze an›nda raporlanmas› mümkün olur.  Merkezin zamanl› ve sa¤l›kl› ifl planlama-
s› yapmas›na imkân sa¤lan›r. Ayr›ca saha çal›flanlar›n›n ifl yapma süre ve kabiliyetleri hakk›nda kurum-
lar önemli verilere ve standart halde oluflan raporlara sahip olurlar. Bu reel verilerle çal›flanlar›n perfor-
manslar›n› peryodik olarak de¤erlendirip; kriter ve hedefleri revize ederek, çal›flan motivasyonunu ar-
t›rabilirler. Sonuçta TRCmobil ile sahada ifl yapan servis firmalar› için hayati önem tafl›yan SLA (Servis
Seviyesi Anlaflmalar›) kriterlerini yerine getirmek çok daha kolaylafl›r. 
Özet olarak TRCmobil ile art›k, ço¤umuzun standard yat›r›m› haline gelen cep telefonlar›n› kullanarak
uzaktaki ifl süreçlerinin ne flekilde yönetilece¤i sadece hayallerle s›n›rl› hale gelmifltir.

‹nternet Heryerde
‹nternete her yerden, kolay ve güvenli bir flekilde eriflmeyi ve bu eriflimi baflar›yla yönetmeyi mümkün
k›lan yepyeni bir sistemi TURCom müflterilerinin hizmetine sundu. Konuk a¤›rlama sektörü ve 
geniflbant servis sa¤lay›c›lar baflta olmak üzere kablolu veya kablosuz internet eriflim noktalar›n›n in-
ternet servislerini yönetecek sistem pazarda TRCsip “sorunsuz internet platformu” ad› ile tan›n›yor.  
TRCsip sayesinde internete bulunduklar› noktadan (kablolu veya kablosuz) eriflmek isteyen kullan›c›lar,
bilgisayarlar›nda hiçbir de¤ifliklik yapmadan, tüm eriflim alan› içinde otomatik, kesintisiz ve güvenli ola-
rak “net” e ulaflabilmektedir. Birçok yetkilendirme sistemini içinde bar›nd›ran TRCsip, internet servisini
ücretli veya ücretsiz veren her kuruma katma de¤er sa¤lamaktad›r.  Koflullar, bölge, firma politikas› ve
yap›s›, ihtiyaçlar, müflteri profili gibi pek çok de¤iflkeni gözeterek oluflturulabilen ifl modelleri ile TRCsip;
kurumlar önemli kazançlar sa¤l›yor.
TRCmobil ve TRCsip gibi yepyeni ürün ve hizmetleri pefli s›ra biliflim sektörüne sunan bizler, TURCom
Teknoloji’nin 15 y›ll›k birikimlerinden ve uzman kadromuzdan ald›¤›m›z güçle son zamanlarda gerçek-
lefltirdi¤imiz baz› somut çözümlerimizin bir kesiti olarak sizlere bu yo¤un içerikli say›m›z› haz›rlam›fl ol-
maktan gurur duyuyoruz.
Bundan böyle de, sektörümüzde ender rastlanabilecek genifl bir yelpazede (mühendislik ve dan›flman-
l›ktan, 7/24 deste¤e; sistem entegrasyonundan, özel yaz›l›mlara) ‘Tek Noktadan’ sundu¤umuz komple
biliflim çözümlerini, yepyeni ürünlerle zenginlefltirerek fark yaratmaya, kurumlara avantaj sa¤lay›p, ça-
l›flmay› en çok tercih ettikleri ifl ortaklar› olmaya inanç ve heyecanla devam edece¤iz. 
Bayram›n›z› ve Yeni Y›l›n›z› kutlar, Biliflim teknojileri alan›nda sizin her zaman bir telefon kadar yak›n›-
n›zda oldu¤umuzu hat›rlat›r›m.
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Sürekli geliflimi ve edindi¤i tecrübeleri müflterilerinin ifl süreçlerine aktarmay› çal›flma prensipleri aras›nda en ön s›ralara yerlefltirmifl
TURCom; Microsoft (MS) ile olan ifl ortakl›¤›n› bir ad›m daha ileri tafl›d› ve Microsoft Dynamics CRM ifl ortaklar› aras›nda yerini ald›.
TURCom, Microsoft Dynamics CRM çözümlerinin sat›fl› ve uygulamas› yönünde telekomünikasyon sektörü baflta olmak üzere tüm di-
¤er sektörlerdeki firmalara CRM sistemlerini kurmalar› için dan›flmanl›k ve uygulama yönünde hizmet veriyor.
Microsoft Certified Gold Partner olarak 2004 itibariyle hizmet veren TURCom Teknoloji;
* Advanced Infrastructure Solutions
* Business Process and Integration Solutions
* Data Management Solutions
* Information Worker Solutions
* Mobility Solutions
* Networking Infrastructure Solutions 
konular›nda halen MS ifl ortakl›¤›n› yürütmektedir.
Ayr›ca al›nan “MCT for Dynamics” sertifikasyonu ile uzmanl›klar›n› gelifltiren TURCom, böylece isteyen tüm firmalara Microsoft Dyna-
mics ( CRM, AX ve NAV) ürünleri konusunda e¤itim hizmetleri verebilecek.

TURCom TEKNOLOJ‹
‹fi ORTAKLARI ‹LE
GÜCÜNE GÜÇ
KATIYOR

TURCom; “MICROSOFT DYNAMICS CRM” 
‹fi ORTAKLARI ARASINDA DA YER‹N‹ ALDI
TURCom; Microsoft ile olan ifl ortakl›¤›n› bir ad›m daha ileri tafl›d›.

Biliflim alan›n lider firmalar›ndan Cisco Systems’in
Türkiye’deki yetkili ifl orta¤› olan TURCom Teknoloji;
uzmanl›klar›n› yenileyerek ve ifl ortakl›¤› seviyesini
geniflleterek müflterilerinin ihtiyaçlar›na uygun çözümler
sunmaya devam ediyor. 

Kuruldu¤u y›ldan beri müflterilerine daha iyi ve daha kaliteli
hizmet verebilmek için ifl ortaklar› ile uzmanl›k alanlar›n› gelifl-
tiren TURCom Teknoloji,  Cisco IP Telephony uzmanl›¤›n› “Ad-
vanced Unified Communications” ad›yla yeniledi. 

TURCom ayn› zamanda bu yeni-
lenen uzmanl›¤›na ek olarak Cis-
co’nun; Express Foundation, Ad-
vanced Data Center Storage
Networking, Advanced Wireless
LAN uzmanl›klar›na da sahip
olarak kurulufllara Cisco çözüm-
lerini sunuyor. Ayr›ca SMB Se-
lect Partner ve Registered Part-
ner seviyesinde yetkili Cisco ifl
orta¤› olan TURCom bu alandaki
servis ve seviyelerini de sürekli
gelifltirmektedir.

SAVAfi GÜNEfi’‹N
TURCom 
SPONSORLU⁄UNDAK‹
FOTO⁄RAF SERG‹S‹NE
BÜYÜK ‹LG‹ 

Sergi, geçti¤imiz 
aylarda, 
s›ras›yla Bahçeli-
evler Beledi-
yesi Sergi Salonu, 
Bayrampafla Akvaryum 
Al›flverifl Merkezi ve Taksim Metrosu’nda 
ziyaretçilerle bulufltu. 
Ziyaretçiler aras›nda yer alan ‹FSAK Baflkan› Bar›fl fiimflek de
sergiyi, “Türk halk›n› sanat ile buluflturmak ad›na yap›lm›fl
çok baflar›l› bir organizasyon” olarak de¤erlendirdi.
Yaklafl›k 200.000 kiflinin ziyaret etti¤i sergi büyük be¤eni ile
izlendi.

Foto¤raf sanatç›s› ve 
mühendis Savafl Günefl’in
TURCom Teknoloji 
sponsorlu¤unda 
gerçeklefltirdi¤i 
“Ray” ve “‹stanbul’da Kar”
bafll›kl› kiflisel foto¤raf 
sergisi sona erdi. 
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Antalya Belek Letoonia Otel’de düzenlenen 2 günlük “Çözüm
Zaman›” etkinli¤ine Kars Kafkas Üniversite’sinden, Edirne’de-
ki Trakya Üniversite’sine kadar 25 üniversitenin Bilgi ‹fllem
Daire Baflkanlar› ve yetkilileri kat›ld›. 

HP ve TURCom Teknoloji’nin üniversitelere yaklafl›m› ve
sundu¤u çözümlerin anlat›ld›¤› bir seminer program›n›
da içeren etkinlikte ayr›ca HP’ nin Kiflisel Sistemlerden,
Procurve serisi a¤ ürünlerine ve sunucu/depolama sis-
temlerine kadar genifl bir ürün yelpazesi sergilendi ve
demonstrasyonlar gerçeklefltirildi.
Toplant›ya TURCom Teknoloji Genel Müdürü Fahrettin
GÜRKAN ve HP Genel Müdürü fiahin TULGA da kat›ld›. 

HP VE TURCom TEKNOLOJ‹ “ÇÖZÜM ZAMANI” ‹LE
ÜNVERS‹TELERE TEKNOLOJ‹ DÜNYASINDAK‹ 
SON GEL‹fiMELER‹ AKTARDI
HP bafllatt›¤› “Üniversite ‹nisiyatifi” program› çerçevesinde TURCom Teknoloji ile beraber Antalya’da 
25 üniversiteye “Çözüm Zaman›” isimli etkinli¤inde HP çözümlerin anlatt›.

Görsel ve yaz›l› medyada baflar›l› yay›nlar› ile dikkatleri üze-
rine toplayan Star Medya; biliflim alt yap›s›n› ‹kitelli’deki ofi-
sinden, Yenibosna’da bulunan yeni merkezi olacak Ser Pla-
za’ya, TURCom Teknoloji’nin deneyimli ekibiyle, hiçbir
teknolojik sorunla karfl›laflmadan tafl›d›.
Eski ofislerinden, yeni ofislerine tafl›n›rken tüm bölge ba¤lant›-
lar› ile merkez ba¤lant›lar›n›n de¤iflti¤ini anlatan Star Medya Bil-
gi Teknolojileri Müdürü Deniz KARTAL; “ Yeni merkezimiz ola-
cak Yenibosna’ya tafl›nma sürecinde; ‹zmir ofis ve matbaam›zda
dahil olmak üzere lokasyonumuzun kesintisiz olarak yeni mer-
kezimizle çal›flabilmesi için projeye bafllad›k. Yeni ofisimize tafl›-
n›rken, ‹kitelli’deki matbaa  çal›flmalar›na devam edece¤i için,
her iki tarafa da Metro Ethernet (ME) al›nd› ve bunlar noktadan
noktaya Metro Ethernet ile ba¤land›. Yeni ofisimize G.SHDSL
teknolojisi ile PIR hatlar› verildi. Ayr›ca hatt›n kopmamas›
içinde ME teknolojisi noktadan noktaya kullan›ld›” dedi. 

Projede Cisco ürünlerinin tercih edildi¤inin alt›n› çizen
KARTAL; “ Yenibosna’daki ofisimize Cisco 3845 ürünü ko-
numland›r›ld›. Bölgelerde ise Cisco 2801 ve 2811 modelde
routerlar kullan›ld›. Tüm bölgelerin kendi aralar›nda ücretsiz
iletiflim kurmalar› amac›yla routerlara ses kartlar› tak›ld› ve
G.SDHSL, 1 Mbps ME olarak sonland›. Yeni merkezimiz de

Metro Ethernet kullan›l›yor ve yedek hat olarak da F/R hat-
lar kuruldu. F/R hatlar da G.SHDSL olarak Yenibosna’daki
ME ile sonland›r›l›rken, yedek hatlar da ‹kitelli ME’de sonlan-
d›. Böylece yeni merkezimize giden ana hatlar, yedek hatlar
ve F/R hatlar da merkez ya da bölgelerde kopma oldu¤unda,
F/R’de ‹kitelli’ye ba¤lanabiliyor.” fleklinde konufltu. 
‹kitelli ve Yenibosna lokasyonlar› aras›nda noktadan nokta-
ya ME oldu¤u için hatlar›n sa¤l›kl› ve yedekli çal›flt›¤›n› belir-
ten TURCom Teknoloji Kurumsal Sat›fl Yöneticisi Hakan
fiENSES; “‹kitelli ile Yenibosna aras›ndaki Metro Ethernet
koptu¤unda, 1 Mbps olan G.SHDSL ile Star Medya çal›flanla-
r› ifllerini herhangi
bir aksakl›k olmadan
tamamlayabilecek-
ler. Proje sonunda
yap›, tam yedekli bir
yap› haline geldi. Ay-
r›ca internet eriflimi
de merkez Yenibos-
na Ser Plaza’dan
tüm bölgelere verili-
yor” diye konufltu. 

STAR MEDYA; YEN‹ B‹NASINA GEÇERKEN 
TURCom TAfiINMA SERV‹SLER‹N‹ KULLANDI

Medya alan›nda en iyiler aras›nda yer alan Star Medya, TURCom Teknoloji ile yeni ofisine tafl›nd›.
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GATE GOURMET USAfi’A KABLOLAMA H‹ZMET‹ 

Gate Gourmet USAfi (Uçak Servisi Anonim fiirketi) TURCom Teknoloji ile
çal›flt›.
Türkiye’deki 6 havaliman›nda, 57 ünite-restoran iflleten Gate Gourmet
USAfi, Dalaman havaliman› d›fl hatlar terminali fiber ve bak›r kablolama ih-
tiyac› için TURCom Teknoloji’nin uzmanlar›nca üretilen altyap› çözümlerini
tercih etti.  Lokasyondaki kablolama iflini 3 gün gibi k›sa sürede tamamla-
yan TURCom Teknoloji yapt›¤› kablolamada USAfi standartlar›na uygun eti-
ketleme ve test hizmetini de ihmal etmedi.  Yapt›¤› uzman iflçili¤ini sertifi-
kaland›ran TURCom Teknoloji sektörde acil yap›lmas› gereken kablolama ifl-
lerinde de di¤er uzmanl›k alanlar›ndaki gibi iddial› oldu¤unu gösterdi.

Ülkemizin ilk Organize Sanayi Bölgesi olma özelli¤ini tafl›yan BTSO Organize Sanayi 
Bölgesi, ihtiyaçlar› do¤rultusunda TURCom Teknoloji ile “firewall” projesini gerçeklefltirdi. 

Dünyan›n en büyük ba¤›ms›z havayolu ikram kuruluflu olan Gate Gourmet 
USAfi, TURCom Teknoloji’yi tercih etti.

BURSA T‹CARET SANAY‹ ODASI ORGAN‹ZE
SANAY‹ BÖLGES‹’N‹N NETWORK GÜVENL‹⁄‹ TAM

Ü l k e m i z
ekonomisi-
nin geliflme-
sine katk›da

bulunan, müflterilerine sundu-
¤u hizmet çeflitlili¤i, kalitesi ve
çevreyi korumaya yönelik ön-
lemleri ile de öncü olan BTSO
Organize Sanayi Bölgesi, web
ve sunucular›n› kendi bünyesi-

ne almak için TURCom’u seçti. 
TURCom Teknoloji’nin ifltiraki olan Telnet Telekom’dan kurum-
sal internet eriflimini de alan kurum, proje öncesinde mail ve
web sunucular›n› bir ISP üzerinde bulunduruyordu. Firewall ola-
rak 3Com’un girifl seviyesindeki ürününü kullanan BTSO Orga-
nize Sanayi Bölgesi; proje kapsam›nda Cisco 878 router ba¤lan-
t›s›ndan sonra daha geliflmifl bir Firewall çözümü olan “Juniper
Netscreen SSG20 bundle firewall” u devreye ald›. Yeni firewall
üzerindeki IDP, AV, anti-spam ve web filtreleme özellikleri ile gü-
venli¤inin kademesini art›rd›.

Dünyan›n önde gelen tütün flirketlerinden Philip Morris, yeni dan›flma 
hatt› ile tüketicilerine daha iyi hizmet sunmay› hedefliyor. 

PHILIP MORRIS “CALL CENTER”INDA MAL‹YET 
AVANTAJINI TURCom ÇÖZÜMLER‹ ‹LE SA⁄LIYOR

1991 y›l›ndan bu yana
Türkiye’de faaliyet
gösteren Philip Morris

/ Sabanc› tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek için geçen
aylarda “tüketici dan›flma hatt›” uygulamas›na bafllad›. 444
44 56 olan “Özel Servis Numaras›” ile müflterilerinin memnu-
niyet duyduklar› veya flikâyetçi olduklar› hususlar› dinleyerek
kayda alan Philip Morris/Sabanc›, bu uygulama için TURCom
Teknoloji’den ald›¤› Uzak Mesafe Telefon Hizmeti (UMTH) ile
telekomünikasyon maliyetlerinde avantaj sa¤lad›. 

Müflteri memnuniyetini takip etmek ve artt›rmak amac›yla

TURCom Teknoloji ile bu projeyi hayata geçirdiklerini anla-

tan Philip Morris /Sabanc› Bilgi ‹fllem sorumlusu Ömür AK-

TAfi KILIÇ, “Merkezde 1 adet PRI, Türkiye’deki di¤er  illerde

de 86 adet analog telefon hatt›n›, 444 4456 no’lu numara-

m›zla irtibatl› hale getirdik. 

Böylelikle Telnet Telekom omurgas› üzerinden gerek SMS

gerekse telefon ça¤r›lar› ile tüketici sorular› ve  önerilerini

dinleyerek kayda alabiliyoruz.” fleklinde konufltu. 
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Temel faaliyet alan› foto¤rafç›l›k ürün ve hizmetleri olmakla bir-
likte, son kullan›c›n›n talep etti¤i birçok marka ve küçük elektro-
nik ürün gruplar›n› bünyesinde bulunduran YALÇINLAR A.fi.,
TURCom Teknoloji ile çal›flarak, santral sisteminide TURCom
Teknoloji çözümleri ile yeniledi. 
Foto Nur ad›yla 1958 y›l›nda foto¤raf makinesi ve malzemeleri

satmak amac› ile kurulan ve 1984 y›l›ndan itibaren “YALÇINLAR
Foto¤raf ve Elektronik Ürünler San.Tic.A.fi.” olarak faaliyetlerini
sürdüren firma, TURCom Teknoloji’yi tercih ederek, ‹stanbul,
Bursa, ‹zmir, Ankara, Antalya, Konya ve Kayseri’de bulunan ma-
¤azalar› ile sorunsuz ve kolay bir flekilde haberlefliyor. 
Dijital foto¤rafç›l›k ile ilgili dünya standartlar›ndaki altyap›s› ve
en yeni teknoloji ile hizmetlerini sürdüren YALÇINLAR Foto¤raf-
ç›l›k Bilgi ifllem Sorumlusu Altan B‹LG‹Ç, “ TURCom’un Teknolo-
ji’sini kullanarak Türkiye genelinde yer alan 33 ma¤azam›za Al-
catel Omni PCX Enterprise telefon seti kuruldu. Bu kurulum ile
birlikte ülke genelindeki 33 ma¤azam›z ile daha kolay ve h›zl› ile-

tiflim kurma olana¤› yakala-
d›k. Santral›n d›fl›nda 444
FOTO (3686) telefon nu-
maras› alt›nda “call cen-
ter”›n da kuruldu¤u pro-
jede, gelen ça¤r›lar 33
ma¤aza içinden ilgili ma-
¤azaya aktar›l›yor ve
ayn› anda konferans
fleklinde görüflme
lerde yap›labiliyor.
Proje kapsam›nda
firmaya 35 adet IP te-
lefon verildi ve müflteri
memnuniyetini dahada
artt›rmak amac›yla ses kay›t sis-
temi oluflturuldu.

YALÇINLAR FOTO⁄RAFÇILIK;
MA⁄AZALARI ‹LE ARTIK DAHA KOLAY HABERLEfi‹YOR
Foto¤rafç›l›k sektörünün en köklü ve en güvenilir firmalar›ndan Yalç›nlar A.fi., Türkiye genelindeki ma¤azalar› 
ile kolay ve kesintisiz iletiflim kuruyor.

Erkek modas›n›n en yeni ve kaliteli ürünlerini tüketiciyle bu-
luflturan ‹mza Giyim, Adana ile F/ R, ‹stanbul flubesiyle de
G.SHDSL üzerinden daha h›zl› ve kesintisiz ba¤lant› kuruyor. 
‹mza, TURCom Teknoloji’den ald›¤› hizmetten önce noktala-

r› aras›ndaki veri iletiflimini ADSL ba¤lant›lar ile yap›yordu.
Ancak bu sistemde yaflanan kopma, yavafl eriflim sebebiyle
veri iletiflim sistemini gelifltirme karar› alan ‹mza; böylece
TURCom ile yepyeni bir ifl a¤› yap›s› oluflturarak, yaflad›¤› s›-
k›nt›lar› geride b›rakt›. 
Küreselleflme ve rekabet ça¤›nda bilgiye ulaflman›n çok
önemli oldu¤unu belirten firma yetkilileri, kendi çal›flma sis-
temlerini de bilgi ve h›z üzerine kurmufl. Rakiplerini ve erkek
giyim sektöründeki geliflmeleri yak›ndan takip eden kurum,
bilgiye ulaflmak için interneti yayg›n bir flekilde kullan›yor. Bil-
gi, h›z ve müflteri odakl› bir çal›flma kültürünün oluflturuldu-
¤u firmada, network alt yap›s› böylece daha kaliteli bir yap›ya
kavuflmufl oldu. ‹mza, Adana ve ‹stanbul merkezlerinde kur-
mufl oldu¤u altyap›y› yak›n zamanda ma¤azalar›nda da kur-
may› planl›yor.

Klasik erkek giyiminde, 200’ü aflk›n bayisi ile tüm Türkiye’de
hizmet veren ‹mza; bulundu¤u sektöre 22 y›ld›r hizmet veri-
yor. Viralli markas› ile d›fl haz›r giyim piyasalar›nda da aktif
rol oynayan firma, Türkiye genelinde 17 ‹mza ma¤azas› ile er-
kek giyimin yenilikçi markas› olma iddias›n› sürdürüyor. Fir-
man›n ayr›ca erkekler için haz›rlatt›¤›, ünlü modac›lar›n erkek
giyimi ile ilgili görüfllerinin yer ald›¤›, Nur Onur taraf›ndan ka-
leme al›nan “Erkekler ‹çin fi›kl›k Haritas›” isimli bir kitab› da
bulunuyor.

Erkek modas›n›n yenilikçi markas› ‹mza; Adana ve ‹stanbul merkezleri aras›nda art›k daha kaliteli ve 
kesintisiz iletiflim sa¤l›yor.

‹MZA G‹Y‹M’E KES‹NT‹S‹Z VE KAL‹TEL‹ 
fiUBE OTOMASYONU
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1997 y›l›nda ‹stanbul'da
bir aile flirketi olarak ku-
rulan ve ismindeki 

'Bio'nun biyolojiden, 'Gen'in ise genetikten geldi¤i Biogen
Medikal; Türkiye pazar›nda alan›ndaki sayg›n kurumlar ara-
s›nda yerini alm›flt›r. Kurulufl amac›, insan sa¤l›¤›n›n korun-
mas› için gerekli olan teflhis ve araflt›rma amaçl› ürünleri Tür-
kiye pazar›na sunmak olan firma; TURCom Teknoloji’yi tercih
ederek, ses, veri ve görüntü iletiflimini daha güvenli hale ge-
tirdi.
Türkiye ve KKTC'de oluflturdu¤u genifl bayi a¤› ile müflterile-
rine en k›sa sürede ulaflmay› amaçlayan Biogen Medikal, ön-
cesinde Ankara ve ‹stanbul’daki bayileri ile ADSL üzerinden
iletiflimini sa¤l›yordu. Ancak bayileri ile kurdu¤u bu ses/ ve-
ri/görüntü iletiflimi sisteminde güvenlik yeterli olmad›¤› için
TURCom Teknoloji’yi seçerek, kurumsal ifl a¤›ndaki güvenli¤i
ve kaliteyi artt›rd›. Biogen Medikal, art›k Ankara ve ‹stan-
bul’daki bayileri ile daha uygun koflullarda haberleflirken ku-
rumsal bilgilere her an ulaflmay› sa¤layan VPN teknolojisini
kullan›yor.
TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirdikleri bu projeden oldukça
memnun kald›klar›n› anlatan Biogen Medikal Bilgi ‹fllem Mü-
dürü ‹smail ERKAN; “Art›k ‹stanbul ve Ankara’da bulunan ba-
yilerimiz ile daha güvenli flekilde iletiflim kuruyor ve VPN tek-

nolojisi ile ifl a¤›m›za uzaktan eriflimi de istedi¤imiz her an
sa¤layabiliyoruz.” dedi. Projede Wireless ADSL VPN Firewall
Router ile ADSL Firewall ve modemler kullan›ld›¤›n› aktaran
TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Cem YÜCEL; Biogen Medi-
kal’in özellikle güvenlik ihtiyaçlar› göz önünde bulundurula-
rak, firewall ürünleri ile güvenlik seviyesinin artt›r›ld›¤›n› be-
lirtti. Ayr›ca firman›n hiçbir sorunla karfl›laflmadan yeni siste-
me geçmesi için de ürünlerin kurulum ve yap›land›rma hiz-
metlerinin de TURCom taraf›ndan verildi¤ini anlatt›.
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B‹OGEN “SECURITY” PROJES‹NDE TURCom ‹fiB‹RL‹⁄‹

Amac› güvene, bilgiye dayal› kaliteli
hizmeti en h›zl› ve do¤ru flekilde müflter-
ilerine sunarak, onlar›n yat›r›mlar›ndan
maksimum fayda elde etmelerini
sa¤lamak olan Galata Menkul De¤erler;
irtibat bürosu ile iletiflimini G.SHDSL
teknolojisi ile sa¤l›yor. 

Kuruldu¤u y›ldan itibaren müflteri iliflkilerinde kaliteli
hizmeti ve güveni ön planda tutan Galata Menkul
De¤erler, TURCom Teknoloji’nin hizmetleri aras›nda yer
alan Kurumsal ‹fl A¤lar› kurulumu çözümünden fayda-
land›. G.SHDSL altyap› üzerinden internet eriflimini
sa¤layan kurum ses entegrasyonu ile Cisco 2801 router,
UPS ve “switch”e kadar kurumsal ifl a¤ yap›s› için gerekli
tüm donan›m ürünlerini de TURCom’dan ald›. Galata
Menkul De¤erler TURCom ile yapm›fl oldu¤u çal›flmadan
son derece memnun oldu¤unu da belirtti.

GALATA MENKUL; KURUMSAL ‹fi YAPISINA
TURCom TARAFINDAN ÇÖZÜM SUNULUYOR

Sektörünün en iyilerinden Biogen Medikal art›k daha güvenli iletiflim kuracak.  

Türk Sermaye Piyasalar›’nda faaliyet gösteren Galata Menkul De¤erler, irtibat bürosu ile iletiflimi 
için TURCom Teknoloji’yi tercih etti. 
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HOROZ LOJ‹ST‹K;
TELEKOM ALTYAPISINI
RAD‹O L‹NK TEKNOLOJ‹S‹
‹LE REV‹ZE ETT‹

Uluslararas› markalar›yla elektrik
da¤›t›m, otomasyon ve kontrol
alanlar›nda dünya çap›nda bir uz-
man olan Schneider Elektrik, yeni

hizmet binas›n›n ifl a¤›
(network) altyap›s›n› TUR-
Com Teknoloji ile kurdu.
Schneider Elektrik’in ihti-
yaçlar› do¤rultusunda ta-
fl›nd›¤› yeni hizmet binas›-
n›n ifl a¤› (network) altyap›-
s› TURCom Teknoloji’nin
profesyonel ekibi ve Bina
Yönetim Sistemleri de-
partman› ile gerçeklefltiril-
di. Projeden önce, yeni hiz-
met binalar›nda herhangi

bir altyap›n›n bulunmad›¤›n› aktaran Schneider Elektrik Bilgi
Teknolojileri Müdürü H.Hüseyin ERENTÜRK; “ TURCom’dan te-
lekom altyap›m›z›n eski lokasyondan yeni lokasyonuna tafl›n-
mas› ve lokal ifl a¤›ndaki aktif cihazlar›n kurulumu konular›nda
hizmet ald›k. Özellikle yeni lokasyonumuzda mevcut flirket nu-
maralar›m›z› kullanmaya devam edecek flekilde TURCom bizim
için bir düzenleme yapt› ve bundan ötürü biz ve müflterilerimiz
oldukça memnunuz. Projede standard›m›z olan Cisco ürünleri
ve her katta, yap›sal kablolama standard›na uygun, yedekli
switch ve Wi-Fi cihazlar› kullan›ld›” diye konufltu.
Bu projeden beklentimiz; yap›sal kablolama standard›na uygun
Wi-Fi çözümünü de içeren ve planlanan bitifl tarihinde hiçbir so-
run ile karfl›laflmadan çal›flmalar›m›za bafllayabilmekti diyen
ERENTÜRK; “Bu ba¤lamda beklentimiz gerçekleflti. TURCom
Teknoloji’ye bu konudaki özverisi ve yaklafl›m› için teflekkür
ederiz” dedi.

SCHNEIDER
ELEKTR‹K;
YEN‹
H‹ZMET
B‹NASINA
TAfiINIRKEN
TURCom BT
TAfiINMA 
SERV‹SLER‹NDEN 
FAYDALANDI

Tafl›mac›l›k sektöründe 1942’den bu yana faaliyet
gösteren ve bu y›l 65’ inci yafl›n› kutlayan pazar›n
deneyimli ismi Horoz Lojstik’ in Telekom altyap›s›
TURCom taraf›ndan revize edildi.

190 ülkede yaklafl›k 112bin çal›flan› ile sektörünün en
büyüklerinden olan Schneider Elektrik, yeni hizmet
binas›na TURCom Teknoloji’nin çözümleri ile tafl›nd›. 

Horoz Lojstik, 300milyon USD cirosu, 2500 kifliye yaklaflan
çal›flan› ve Dünya tafl›mac›l›k devlerinden SDV ile kurdu¤u or-
takl›k ile ülkemiz lojistik sektörünün sayg›n isimleri aras›nda-
d›r. Horoz Lojistik, artan ifl kapasitesinin ihtiyaçlar›n› daha ka-
liteli bir flekilde karfl›lamak ve TT santraline olan uzakl›¤›n-
dan kaynaklanan iletiflim problemlerini aflmak için telekomü-
nikasyon altyap›s›ndaki re-organizasyonu TURCom ile çal›fla-
rak gerçeklefltirdi. Gün içinde s›k s›k yaflad›¤› kesintiler, ko-
pan/düflen hatlar ve hatlar›n h›zla devreye al›namamas› gibi
sorunlardan ötürü yaflanan ifl kay›plar›na son vermek için ha-
rekete geçen kurulufl; TURCom Teknoloji’ den bu sorunlar›n›
çözmek üzere dan›flmanl›k ve fizibilite hizmetleri alarak ifle
bafllad›. TURCom’ un sundu¤u iki alternatif içinden R/L (Ra-
dio Link) alternatifini seçtiklerini anlatan Horoz Lojstik Bilgi
‹fllem Sistem Yöneticisi Emre BALCI flunlar› anlatt›: 
“‹letiflim kalitemizden ödün vermeden ve maliyetler aç›s›n-
dan da makul bir çözüm olan R/L çözümünü seçtik. TURCom
ile çok uzun y›llard›r iletiflim çözümlerimiz konusunda çal›fl-
maktay›z ve uzun zamand›r da iletiflim hatlar›m›z›n bak›m ve
desteklerini kendilerine emanet etmifl durumdayd›k.  Ara-
m›zda y›llardan beri süregelen bu güven nedeniyle Telekom
altyap›m›z› yenileme projemizi de TURCom ile gerçeklefltir-
me karar› ald›k. Merkezimizin TT ile olan ba¤lant› s›k›nt›lar›
konusunda gerekli re-organizasyon çal›flmas›nda maliyetler-
de tasarruf, hatlar›n ayakta kalma süresinde art›fl ve perfor-
mans getirdi¤ine inand›¤›m›z R/L çözümünden son derece
memnunuz.” 
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BALNAK LOJ‹ST‹K; “CALL MANAGER”  
YAPISI TURCom TARAFINDAN ‹fiLET‹L‹YOR

‹stanbul merkezli ve Ankara,
‹zmir, Bursa ve Denizli'de flu-
beleri bulunan Balnak Lojis-
tik;, 435 çal›flan›, yaklafl›k 60
milyon Euro cirosu ve 100
araçl›k yurtiçi/yurtd›fl› filosu
ile Uluslararas› Tafl›mac›l›k
ve Lojistik alan›n›n öncü fir-
malar› aras›ndad›r.  Kurum
sistem ve süreçlerini daha

h›zl›, verimli iflletmek için merkezi ile 8 lokasyonu aras›ndaki ha-
berleflme altyap›s›n› TURCom Teknoloji çözümlerini ve Cisco
ürünlerini kullanarak yeniledi.
Toplam 5 lokasyonda depolar› bulunan firman›n kesintisiz bir
iletiflim yap›s›na kavuflmas›, komünikasyon sisteminin ve Cisco
“call manager” yap›s›n›n tek bir çözüm orta¤› firma taraf›ndan
sorunsuz bir flekilde iflletilmesi amac›yla bafllanan projede; da-
ha önce s›k yaflanan internet eriflimi ve hat kesintilerinden do-
lay› Balnak’ ›n ifl süreçlerindeki verimlilik olumsuz yönde etki-
lenmekteydi.  Birden fazla yerde ofisi tek merkezde toplayarak
tüm kullan›c›lara santral servisi verebilmeyi sa¤layan “call ma-
nager” yap›s›n›n s›k›nt›s›z olarak ifllemesinin özellikle nakliye
sektöründeki bir firma aç›s›ndan son derece önemli oldu¤unu
söyleyen Balnak Lojistik Bilgi ‹fllem Yöneticisi Tanel SERBEST
TURCom ile yapt›klar› çal›flmalar› k›saca flöyle özetledi:
“Y›llar önce Balnak’›n iletiflim altyap›s›n› o günün koflullar›na gö-
re yine TURCom Teknoloji çözümleri ile oluflturmufltuk. Yenile-
nen iletiflim teknolojilerini kullanarak revize etmemiz gereken
a¤ yap›m›z›n tekrar kurulumu için de TURCom ile çal›flmay› ter-
cih ettik. Bu çal›flmam›zda ise ‹stanbul merkez ofisimiz ve 8 böl-
gemizin a¤ yap›s›n› gözden geçirdik ve revize edilmesi gereken
noktalarda TURCom’un önerileri do¤rultusunda “gerekli çal›fl-

malar› yaparak mevcut on-line yap›m›z› iyilefltirdik. Balnak’›n
kulland›¤› mevcut hatlar bu çal›flman›n sonucunda TUR-
Com’un telekom firmas› olan Telnet Telekom’a devredildi.
Böylece TURCom’dan hat iflletme ve donan›m deste¤i sa¤-
land›.”
Tüm hatlar›n TELNET Telekom’a devrinden sonra maliyetlerde
avantaj sa¤lad›klar›n› belirten SERBEST; hatlar›n›n kesilmemesi
için hat faturalar›n›n ödeme/takibini yapan muhasebe ve bilgi
ifllem departmanlar›n›n ifl yükünün de azald›¤›n› anlatt›. SER-
BEST; böyle bir hizmet ile ilk defa TURCom’ da karfl›laflt›klar›n›
ve bunun gerçekten ifllerini kolaylaflt›ran bir d›fl kaynak hizmeti
oldu¤unu belirtti.
A¤ yap›lar›n› yedekli olarak oluflturduklar›n› belirten SERBEST; “
Çünkü hiçbir flekilde kesintiye tahammülümüz yok”  dedi. Bal-
nak’ a kurduklar› a¤ yap›s› hakk›nda bilgi veren TURCom Sat›fl
Yöneticisi Cengiz SEVEN ise yap›n›n detaylar›n› flu flekilde aç›k-
lad›: 
“ Balnak iletiflim yap›s›nda kesintiye tahammülü olamaya-
cak kadar yo¤un ve önemli müflterileri olan bir nakliye–lojis-
tik firmas›. Do¤al olarak a¤ yap›lar› üzerinden devam eden
operasyonlar›n› yedekli bir yap›da oluflturmam›z gerekiyor-
du. Bu nedenle merkezden flubelere G.HSDSL bir ana yap›
olufltururken bu yap›n›n yedeklemesini o merkezin ulaflt›¤›
flubelerin Telekom altyap›s› ve flubelerin operasyon biçimine
en uygun a¤ teknolojisi ile kurduk. Ayr›ca projeye henüz bafl-
lam›flken Balnak’›n büyüyen yap›s› içerisinde yeni aç›lacak
olan Sar›gazi lokasyonu için h›zl› bir flekilde data, IP Telefo-
nu ve kamera sistemi altyap›s›n› oluflturduk. fiu an Sar›gazi
lokasyonuna kurulan kamera sistemine uzaktan eriflen Bal-
nak bu lokasyonu uzaktan izleyebiliyor. Projeye bafllamadan
önce öngördü¤ümüz yedeklilik, kesintisizlik, h›z ve izlenebi-
lirlik gibi hedeflerimize erifltik.”

Balnak Lojistik; uzak alan a¤ yap›s› ve telekomünikasyon sistemine TURCom
Teknoloj’nin d›fl kaynak servislerinin kullanarak mükemmelliyet kazand›r›yor. 
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Oluklu mukavva kâ¤›t ve kutu üretiminde Türkiye’nin ikinci
özel sektör iflletmesi olan Dentafl Ambalaj biliflim teknolojile-
rine yönelik altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile güçlendirdi.
1975 y›l›nda Denizli’de oluklu mukavva kâ¤›t ve kutu sektörle-
rinde faaliyetlerine bafllayan Dentafl Ambalaj ve Kâ¤›t, Deniz-
li’deki modern tesislerine ilave olarak 2002 y›l›nda Çorlu’da,
örnek nitelikteki oluklu mukavva fabrikas›n› üretime katt›.
2005 y›l›n›n bafl›nda da ikinci kâ¤›t fabrikas›n› faaliyete geçi-
ren firma, 2007 y›l›nda talihsiz bir yang›nla Çorlu’daki fabri-
kas›n› kaybetmiflti. Bu talihsiz olay karfl›nda y›lmayan Dentafl
Ambalaj ve Kâ¤›t,  h›zla telafi çal›flmalar›na bafllad›. Bu istik-
rarl› çal›flmalar sonucunda ve daha genifl kitlelere hitap ede-
bilmek için Adana’da kurulan oluklu mukavva fabrikas›nda da
deneme üretimini bafllatan firma, artan ifl hacmine ve yenile-
nen yap›s›na uygun olarak, TURCom Teknoloji ile çal›fl›yor. Bi-
liflim teknolojilerine yönelik altyap›s›n› daha güçlendiren ve
yenileyen kurulufl, teknoloji yap›s›n› gelifltirmeye son derece
önem veriyor.

TURCom Teknoloji ile sorunsuz gerçeklefltirdikleri IT dönü-
flüm projeleri ile ilgili olarak projeyi gerçeklefltirme sebeple-
rini Dentafl Ambalaj ve Kâ¤›t Bilgi Sistemleri Uzman› Tekin
YILMAZ flu flekilde aç›klad›:

“Sistemlerimizin yetersiz kalmas› nedeniyle uzun süren u¤-
rafllar sonucu, bir ifl plan› haz›rlad›k. ‹ki fazda gerçeklefltirilen
projemizi aflama aflama de¤erlendirirsek, ilk fazda; “total sto-
rage” al›narak gerekli konfigürasyonlar yap›ld›. ‹kinci faz da
ise gerek “database server” gerekse uygulama sunucular›m›-
z› kurduk. “Total storage” lar›n kurulmas› ile gerekli disk alan-
lar› yarat›ld›. Fiber çal›flan ‘SAN switch’lerin “host-bus” ba¤-
lant›s› ile “server” ve “total storage” ba¤lant›lar› yap›ld›. fiu
an tüm sunucular ve “total storage”  fiber h›z›nda ve son de-
rece kaliteli bir flekilde haberleflmektedir.” 

Proje sonunda mevcut yap› ile sistem performans›n›n hisse-
dilir derecede yükseldi¤ine dikkat çeken YILMAZ; “ Daha ön-
ceden 32 bit ifllemcilerde çal›flmaktayd›k. Ancak baflar›yla
gerçeklefltirilen bu proje ile tamamen 64 bit mimaride çal›fl-
maya bafllad›k. Ayr›ca “Tivoli Storage server” lar›n kullan›c›
yedekleri daha düzenli bir flekilde al›nmaya baflland›. Yeni ya-
p› ile tüm veritaban› ve mail bilgileri “total storage” üzerinde
tutulup, buradan haftan›n her günü “auto-loader” la kartufl-
lara yedeklenmektedir.” dedi.

Projede kullan›lan teknolojiler ise flunlard›r;
·          IBM DS 4300 Total Storage 
·          IBM 510Q Power5 Server ( 2 Adet)
·          IBM X3650 Server  ( 2 Adet)
·          IBM 3581 Autoloader 
·          Tivoli Server Manager    
·          1 adet X 227 TSM server Windows-2003 Standart 

Editional

DENTAfi AMBALAJ’IN
SUNUCU VE “STORAGE” YAPISI 
ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Kuruluflundan bugüne kadar hizmet ç›tas›n› sürekli yükselten Dentafl Ambalaj ve Ka¤›t,  altyap› ve sistem 
performans›n› TURCom Teknoloji’yi tercih ederek güçlendirdi.
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Toplam cirosunun yar›-
s›n› ihracat ile di¤er bir
yar›s›n› da iç piyasa sa-
t›fllar›yla gerçeklefltiren
Teknik Alüminyum;  PC
kullan›c›lar›n›n merkezi
a¤a ulafl›rken yaflad›¤›
kesintilerden ötürü olu-
flan verim kayb›n› TUR-
Com Teknoloji çözüm-
leri ile aflt›. 

‹lk etapta s›k yaflanan PC ar›zalar› fleklinde bafllayan ancak
yap›lan incelemeler sonucunda, firman›n lokal ifl a¤›n›n ihti-
yaçlar›ndan do¤du¤u tespit edilen problemleri aflmak için
TURCom taraf›ndan gerekli önlemler al›nd›. Yaklafl›k 50
PC’nin a¤ ba¤lant›lar›nda sorunlar yaflad›klar›n› söyleyen Tek-
nik Alüminyum Bilgi ‹fllem Müdürü Bora ÖRKAY; “ ‹fl a¤›m›zda-
ki iletiflim kopukluklar› nedeniyle sorunlar yafl›yorduk. Bu se-
beple kablo, a¤ ve ‘switch’ altyap›m›z revize edildi. Ayr›ca ve-
ri yedeklemesi konusunda da gerekli önlemleri ald›k.” dedi.
ÖRKAY; internet üzerinden gelecek virüs ve sald›r›lara karfl›

güvenlik tedbirlerini de bünyelerine adapte ettiklerini belirtti.
Bilgisayarlar aras› iletiflimdeki güvenlik kadar önemli olan bi-
na güvenli¤i konusunda da d›fl cephenin izlenmesi için kuru-
lan kamera sistemini devreye ald›klar›n› anlatt›.  
Teknik Alüminyum ile yapt›klar› projeyi k›saca anlatan TUR-
Com Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Cengiz Seven;  “… Öncesinde
kurum lokalindeki “switch”lerin sürekli olarak “reset”lendi¤ini
bunun da iletiflim aksamalar›na sebep verdi¤ini söyledi.” SE-
VEN; yeni yap›n›n gigabit portlar› olan “switch”ler, yeni kablo
altyap›s› ile kuruldu¤unu, sistem odas›n›n yerinin de¤ifltirildi-
¤ini ve sunucu yap›s›n›n RAID destekli hale getirildi¤ini anlat-
t›. Proje sonunda; performans› düflük, sürekli ar›za ç›karan,
yönetilemeyen, uygun flekilde yedeklemesi yap›lamayan sis-
tem, yap›lan revizelerle sorunsuz ve daha güvenli hale geldi. 
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TEKN‹K ALÜM‹NYUM; B‹L‹fi‹M ALTYAPISINI
YEN‹LERKEN, YEDEKLEME VE GÜVENL‹K 
ALANLARINDA DA TURCom ‹LE ÇALIfiTI

ARSAN TEKST‹L; G.SHDSL YAPI ÜZER‹NDEN
FABR‹KASI ‹LE HABERLEfi‹YOR

Kaliteden taviz vermeyen ve benzersiz müflteri memnuniyeti
ilkesiyle hizmet veren Arsan Tekstil, Marafl’taki fabrikas› ile
daha kaliteli ve kesintisiz iletiflim için TURCom Teknoloji’yi
seçti. 86 y›l›ndan beri pamuk ipli¤i ve kumafl üretiminde ön-
de gelen firmalardan olan Arsan Tekstil; yüksek kalitede üre-
tim yapma devaml›l›¤›n› ISO 9000-2000 ve ÖKO-TEX 100
sertifikalar› ile desteklemifltir. Avrupa’n›n birçok sayg›n mar-
kas›na ürünlerini satan kurum; ORGANIC COTTON sertifikas›
ile de çevresel kaynaklar› do¤ru kulland›¤›n› ve çevreye karfl›
sorumlu davrand›¤›n› belgelemifltir.
Üretiminde yeni ve kalitesi kan›tlanm›fl teknolojileri tercih
eden firma; bu ba¤lamda ‹stanbul ofisi ve Marafl’taki fabrika-
s› aras›nda G.SHDSL teknolojisini kullanarak h›zl›, güvenli, ka-
liteli flekilde haberleflme ihtiyaçlar›na çözüm buldu. Projede
Cisco 878 Security router kullan›ld›. Bu güne de¤in TURCom
Teknoloji ile yapt›klar› çal›flmalar› de¤erlendiren Arsan Tekstil
Bilgi ‹fllem Müdürü Savafl GÜNEfi flunlar› söyledi: “ TURCom

ile uzun y›lara dayanan bir ça-
l›flma ortakl›¤›m›z var. Bu dö-
nem içinde VoIP konusu Türki-
ye’nin gündemine henüz girdi-
¤i y›llarda biz iflletmelerimiz
aras›nda VoIP uygulamas›n›
TURCom’ un çözüm ortakl›¤›n-
da baflar›yla uygulamaya koy-
mufltuk. Yine video konferans
yap›m›zda da TURCom imzas›
var. Ayr›ca Marafl’taki iflletme-
lerimiz aras›nda uzun mesafeli
bir kablosuz ifl a¤› (wireless
network) uygulamas›n› da TURCom ile devreye ald›k. Tüm bu
çal›flmalar s›ras›nda yakalad›¤›m›z ahenk ve oluflan sinerji ile
yak›n zamanda heyecan verici bambaflka projelere de bera-
berce imza ataca¤›m›za inan›yorum.” 

Ülkemizin önde gelen Pamuk ‹pli¤i ve dokuma kumafl üretimi yapan kurulufllar›ndan
Arsan Tekstil, Kahramanmarafl’taki fabrikas› ile iletiflimini TURCom Teknoloji ile
çal›flarak kesintisiz daha kaliteli hale getirdi.

Dünya çap›nda itibar gören, kaliteli, güvenilir ürünleri ve farkl›l›k yaratan hizmet anlay›fl› ile sektörünün vizyoner ve
sayg›n kurulufllar› aras›nda yer alan Teknik Alüminyum, yerel ifl a¤›nda (LAN) yaflad›¤› iletiflim kesintilerini çözüme
ulaflt›rd›.
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2002 y›l›na kadar depo ve özel antrepo iflletmecisi olarak
müflterilerine çözüm üreten T›rsan Lojistik, bu süre içerisinde alt
yap›s›na yapt›¤› yat›r›mlarla müflte- rilerine Türkiye genelinde
da¤›t›m hizmeti sunmaya bafllad›. “e-ticaret mant›¤›nda sanal
al›flverifle uygun lojistik hizmet çözümleri sunmak; kaliteli, verim-
li tedarik zinciri yönetimi sa¤lamak ve uluslararas› marka olmak"
hedefleri do¤rultusunda bir dünya flirketi olmak için çal›flan ve
bir T›rsan ifltiraki olan T›rsan Lojistik;  sistem de¤iflikli¤i nedeniyle
yeni sunucu ihtiyac›n› TURCom’dan karfl›lad›.
Öncesinde “Linux server” deste¤ini TURCom Teknoloji’den
al›yorduk diyen T›rsan Lojistik Sistem Destek Yönetmeni Özkan
KÜÇÜK; “ ihtiyaçlar›m›z neticesinde veritaban› olarak Oracle kul-
lanmaya karar verdik ve dolay›s›yla bu de¤iflikli¤e uygun sunucu
ihtiyac›m›z do¤du. Önceden de hizmet ve ürün kalitesini
bildi¤imiz TURCom Teknoloji ile anlaflarak yeni sunucu edinme
projemizi hayata geçirdik.” dedi. Yeni sunucular›n kurulumlar›n›n
da TURCom Teknoloji taraf›ndan yap›ld›¤›n› aktaran KÜÇÜK;
TURCom ile üç sunucular› için y›ll›k Linux bak›m hizmeti
anlaflmas› yapt›klar›n› belirtti.

TIRSAN LOJ‹ST‹K; SUNUCU ‹HT‹YACINI 
TURCom ÇÖZÜMLER‹ ‹LE KARfiILADI

D’S DAMAT TEKNOLOJ‹ YAPISI YEN‹ 

OF‹S‹NE TURCom TARAFINDAN TAfiINDI

Kurumsallaflma çal›flmalar›n› 1999
y›l›nda tamamlayan, alan›nda tan›nm›fl
D’S Damat’›n yurtiçi konsept ma¤a-
zac›l›k ve bayilik sistemi 2000’de h›z
kazanm›flt›r. Günümüzde 55 konsept
ma¤azayla hizmet veren kurulufl,
büyüyen yap›s›na paralel olarak, yeni bir
ofise tafl›nma ihtiyac› duymufltur. D’S

Damat; TURCom’dan teknoloji altyap›lar›n›n tafl›nmas›
konusunda servis alarak, ‹kitelli’deki yeni ve modern ofisine
sorunsuz olarak tafl›nd›. 
TURCom Teknoloji’nin profesyonel ekibiyle Okmeydan›’ndaki
ofisinden, ‹kitelli’deki yeni ofisine güvenle tafl›nan firmaya,
hat nakil ifllemleriyle ile birlikte yeni donan›m ve kurulum
hizmetleri de verildi. Bunlar›n yan› s›ra sistem odas› için de
yükseltilmifl zemin ve kablolama çal›flmas› ile data kablolama
çal›flmalar›n›n da baflar›yla tamamland›¤› projeden Orka
Group, son derece memnun kald›. Orka Group Bilgi ‹fllem
Müdürü Levent ARAR, D’S Damat markalar›na ait ofisin

tafl›nma projesine ait teknik detaylar› flöyle anlatt›:  
“Mevcut F/R (Frame Relay) hatt›m›z yeniden tesis edildi ve
geçici kurulum ile hat testleri gerçeklefltirildi. Sonras›nda her
bir D’S Damat ma¤azam›z›n hat nakil ifllemleri yap›ld›. Yeni
ma¤azalar›n lokasyona eklenmesi sebebiyle de artan veri
iletifliminin yüksek h›zda iletimini sa¤layacak 2 Mbps’lik  F/R
hat yeni modemiyle kuruldu. Mevcut router ürünümüz üzer-
ine de WIC-1T kart› eklenerek yeni hatt›n ba¤lant›s› sa¤land›.
Bu arada Okmeydan› - ‹kitelli aras›nda yeni hat tesis edilerek,
bu iki hat ayn› anda veri iletiflimi, ses iletiflimi ve kamera
görüntüsü aktar›m› için kullan›lmaya baflland›.”

Müflterilerine beklentilerinin ötesinde memnuniyet sa¤layan T›rsan Lojistik, sunucu 
ihtiyac›n› TURCom Teknoloji ile çözüme kavuflturdu. 

Orka Group’un Damat – Tween – Adv ve D’S Damat markalar›ndan biri olan D’S Damat,
TURCom Teknoloji çözümlerini kullanarak yeni ofisine tafl›nd›. 



haberler

On binlerce çal›fla-
n›, 70 flirketi, 10 ya-
banc› ortakl›¤› ile
Türkiye’nin en bü-

yüklerinden olan Sabanc› Holding, TURCom Teknoloji ile an-
laflarak, SSL VPN teknolojisini a¤ yap›s›nda kullanmaya bafl-
lad›. 
Güvenli uzaktan eriflim için kolay ve ekonomik olan SSL
VPN teknolojisi ile herhangi bir VPN’e (sanal özel a¤) gerek
duymadan, kurumsal a¤lar›na güvenli eriflim sa¤layabilecek
olan Sabanc› Holding çal›flanlar›, gerek duyduklar› bilgilere
ihtiyaçlar› olan her an kolayca ulaflabilecekler. Projeye ön-
celikle bir departman›n uygulamalar›na eriflmek için kullan-
maya bafllad›klar›n› anlatan Sabanc› Holding Network ve
Operasyon Müdürü Bar›fl ARSLAN; ilerleyen zamanlarda
projelerinin daha da büyüyerek kullan›c› say›s›n›n artaca¤›-
n› belirtti.  

Sabanc› Holding
bu çal›flma da
TURCom Tekno-
loji’nin önerdi¤i
ve kendisi için
kurgulad›¤› SSL
VPN teknolojisini
kullanarak kulla-
n›c›lar›na ayr› ay-
r› yetkilendirme
verdi ve kullan›c›-
lar›n gerekli bilgi-
lere zamandan
ve mekândan ba-
¤›ms›z olarak
ulaflmalar›n› sa¤-
lam›fl oldu.
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SABANCI HOLD‹NG’‹N DE TERC‹H‹ TURCom OLDU

Yirmi y›la yak›n çeflitli sektör-
lerde ülke ekonomisine art›
de¤erler katan Enisa fiirketler
Toplulu¤u, Enerji, madencilik,
inflaat, altyap› malzemeleri, çelik

yap›, endüstriyel tesisler, gayrimenkul, üretim, lojistik ve
sa¤l›k sektörlerinde kalite anlay›fl› ve güçlü finansal yap›s› ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Enisa fiirketler Toplulu¤una ba¤l› Enisa Enerji, önceki y›lda

da oldu¤u gibi, yine TURCom Teknoloji’yi tercih ederek
iletiflim a¤lar›ndaki ürün ve hat bak›m/destek hizmetlerini
TURCom’dan almaya devam ediyor. Enisa Enerji Bilgi ‹fllem
Müdürü Cenk D‹KMEN ald›klar› servis sonras› hizmetleri için
flunlar› söyledi: “TURCom ile hat bak›m ürün destek
konusunda 2006’dan bu yana çal›flmaktay›z ve bu y›lda
ald›¤›m›z hizmetlerden memnun kald›¤›m›z için anlaflmam›z›
uzatt›k. Anlaflmam›z kapsam›nda ‹stanbul ve ‹zmit-Körfez
lokasyonlar›ndaki hatlar›m›z TURCom’ un bak›m ve destek
garantisi alt›na girdi. Böylece kaliteli ve kesintisiz çal›flmam›z
mümkün oluyor.”

EN‹SA ENERJ‹;
HAT BAKIM ÜRÜN DESTEK SERV‹SLER‹N‹
TURCom’DAN ALIYOR

Vizyonu farkl›l›klar yaratarak kal›c› üstünlükler sa¤lamak olan Sabanc› Holding, SSL VPN teknolojisini
bünyesinde kullanmak için TURCom Teknoloji ile çal›flt› ve çal›flanlar›n›n ifl a¤lar›na uzaktan, güvenli bir flekilde 
eriflmelerine olanak tan›d›.

Enisa Enerji; ifl a¤›n›n üzerinde yükseldi¤i veri 
hatlar›n›n bak›m ve ürün destek servislerini bu y›lda
TURCom Teknoloji’den al›yor.
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Kuruldu¤u günden bu güne hastane
ürünleri kapsam›nda ürün yelpazesini ge-
niflleterek ilaç sektörüne yeni ürünler su-
nan Osel ‹laç; TURCom çözümlerini kulla-
narak oluflturdu¤u yeni altyap›s› ile flehir
içi ve flehir d›fl› görüflmelerde önemli bir
maliyet avantaj› yakalad›. 
SEL fiirketler Toplulu¤u bünyesinde yer

alan ve 1917 y›l›nda kurularak,  Türkiye’nin ilk parenteral (a¤›z
yolu d›fl›nda) solüsyon üreticilerinden biri olan Osel ‹laç;
G.SHDSL teknolojisini ve TURCom iletiflim çözümlerini kulla-
narak bölge müdürlükleri ve yurtd›fl› noktalar› aras›ndaki ile-
tiflimini sa¤lad›. Kurum, kurulan yeni G.SHDSL network üze-
rinden bölge müdürlükleri ve yurtd›fl› ile maliyet avantajl› ha-
berlefliyor. 
Modern tesislerinde ça¤dafl ve kaliteli sa¤l›k hizmetlerini
desteklemek üzere üretimine devam eden Osel ‹laç’›n proje
öncesi baz› bölge müdürlükleri ile merkezleri aras›nda ba¤-
lant›s› yoktu veya baz›lar› ile k›s›tl› eriflimi vard›. Osel bu pro-
jeyle tüm bölge müdürlüklerinin merkeze veri ve ses iletiflimi
anlam›nda ba¤lanarak, merkezi bir ifl a¤› oluflturdu. TURCom
Teknoloji ile projeye bafllamadan önce mevcut switch altya-
p›lar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layamad›¤›n› anlatan Osel ‹laç Bilgi
Teknolojileri Müdürlü¤ü; kurumun switch ve internet alt yap›-
s›n›n bu proje kapsam›nda yeni teknolo-
ji ve ürünler ile desteklendi¤ini belirtti.
Projede kullan›lan ürünler hakk›nda k›-
saca bilgi veren TURCom Sat›fl Yöneti-
cisi Eda Karaca ERO⁄LU; kurumun yeni
bölge müdürlüklerinin merkezi ifl a¤›na
entegrasyonu için esnek bir altyap›
oluflturuldu¤unu ve iflletim maliyetleri-
nin minimize edildi¤ini belirtti. Aktif a¤
cihazlar› olarak Cisco routerlar›nda kul-
lan›ld›¤› bu projenin Osel’in ihtiyaçlar›na
uygun bir çözüm oldu¤unu belirtti. 

OSEL ‹LAÇ;
BÖLGE
MÜDÜRLÜKLER‹ ‹LE
ÇOK AVANTAJLI
KOfiULLARDA 
HABERLEfi‹YOR

Ambalaj Sanayisi’ne ilk ad›m›n›
1972'de Çorlu Fabrikas› ile atan
Sarten Ambalaj, G.SHDSL teknolo-

jisini kullanmaya bafllayarak, iletiflim maliyetlerini düflürdü ve 8
fabrikas›n›n iletiflim alt yap›s›n› bu yap› üzerinde birlefltirdi.
ISO 9001:2000 kalite sistemi ile sanayinin yo¤un oldu¤u 6
lokasyonda üretim yapt›klar›n› anlatan Sarten Ambalaj Bilgi
‹fllem Müdürü Selçuk Salim TONTA;  “… Daha öncede ifl a¤›m›z
yine TURCom Teknoloji’nin kurdu¤u sistem üzerinde yükselmek-
teydi. Ancak sürekli geliflen yeni teknolojilerin avantajlar›ndan
faydalanmak üzere a¤ yap›m›zda baz› revizyonlara gittik ve
G.SHDSL teknolojisini a¤ yap›m›za entegre ettik.” dedi.
Yaklafl›k 2 ay içinde tamamlanan projede, G.SHDSL hatlar dev-
reye girdikten sonra flubelerdeki F/R hatlar iptal edildi ve böylece
kuruma G.SHDSL yap›s› üzerinde kesintisiz bir geçifl sa¤land›.

SARTEN AMBALAJ;
HABERLEfiME
ALTYAPISINI TEK ÇATI
ALTINDA TOPLADI

Ça¤dafl ve kaliteli sa¤l›k hizmetleri için t›p
alan›nda medikal ürünler sunan Osel ‹laç; TURCom
çözümlerini kullanarak bölge müdürlükleri ile 
avantajl› ve sorunsuz bir flekilde haberlefliyor.

G.SHDSL teknolojisi ile alt yap›s›n› yenileyen Sarten
Ambalaj, iletiflim maliyetlerini düflürerek, tüm 
fabrikalar›n›n ba¤l› bulundu¤u haberleflme alt yap›s›n›
tek çat› alt›nda toplad›.



haberler
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MNG KARGO;
IP TELEFONU YAPISINI TURCom ÇÖZÜMLER‹

‹LE GEL‹fiT‹RMEYE DEVAM ED‹YOR

Kargo tafl›mac›l›¤› sektörünün geliflmesini
sa¤layan, yenilikçi uygulamalar›yla pek çok
baflar› öyküsü yaratm›fl olan MNG Kargo; Tür-
kiye’de kendi uçak filosu olan tek ve ilk kargo
flirketidir. 2003’de, 65 flube, 6 bölge müdürlü-
¤ü, 430 çal›flan›yla hizmete bafllayan MNG
Kargo; bugün 600’den fazla flubesi, 30’ a ya-

k›n aktarma merkezi, 20 bölge müdürlü¤ü, 5000 üzerinde
çal›flan› ve 1000’i aflk›n tafl›ma arac›yla Türkiye genelinde
1.100 noktaya dünya standartlar›nda hizmet ulaflt›ran dev bir
sistem haline gelmifltir.
MNG, ülke çap›nda sürekli geniflleyen yap›s›na paralel olarak

WAN (Uzak Alan A¤›) yap›s›n› TURCom Teknoloji ortakl›¤›nda
yeniliyor ve gelifltiriyor. Daha iyi, kaliteli ve h›zl› hizmet için sü-
rekli yenilenmenin gere¤ine inanan MNG Kargo, yeni iletiflim
teknolojilerini de bünyesine tafl›yor. Bu nedenle son olarak a¤
sistemine dâhil etti¤i lokasyonlar›nda G. SHDSL teknolojisini
tercih ediyor.
Türkiye’ nin yayg›nl›k aç›s›ndan önde gelen ve ad›ndan söz et-
tiren ilk IP Telefonu projeleri aras›nda olan “MNG Kargo IP Te-
lefonu” projesi önceki y›llarda Cisco markal› çözümler
kullan›larak, TURCom taraf›ndan gerçeklefltirilmiflti. Y›llar
içinde sürekli artan ofislerdeki IP Telefonu yap›s›n›n geniflle-
tilmesi için gerekli çal›flmalara da TURCom halen devam et-
mektedir. fiu an yurt çap›nda 600’ ün üzerinde flubesinde ak-
tif olarak IP telefonu kullanan kurum, bu altyap›n›n gelifltiril-

mesi ve efektif olarak
iflletilmesi için TUR-
Com un IP Ses Servis-
lerine yönelik hizmet-
lerini kullanmaktad›r.
Yap›ya yeni kat›lan
ofislerdeki Cisco IP
Telefonu ve modem
kurulumlar›n› yapan
TURCom Teknoloji
Türkiye’deki öncü IP
Telefonu uzmanl›¤›na
sahip firmalar aras›n-
da yer al›yor.  
IP Telefonu teknoloji-
si ve tercihleri konu-
sunda görüfllerini al-
d›¤›m›z MNG Kargo
Bilgi ‹fllem Müdürü
Hasan HOfiGÖR flun-
lar› söyledi: 
“ Türkiye’ nin en yayg›n ifl yap›s›na sahip olan kargo firmala-
r›ndan birisi olarak iletiflimi yo¤un olarak telefonlarla sa¤l›yo-
ruz. Bu nedenle normal koflullarda oldukça yüksek tutacak
iletiflim maliyetlerimizi bir kez IP Telefonuna yapt›¤›m›z altya-
p› yat›r›mlar› ile flu an kontrol alt›nda tutabiliyor ve ayn› za-

manda teknolojinin sa¤lad›¤› tüm faydalardan da
yararlan›yoruz. ‹flin bafl›nda bir kez yapt›¤›m›z iyi
planlanm›fl yat›r›m sayesinde yat›r›m maliyetimizi
de çoktan amorte ettik. IP Telefonun bize kazand›r-
d›¤› as›l nokta ise flu oldu: Merkezimize yapt›¤›m›z
tek bir yat›r›mdan sonra geniflleyen yap›m›z için sü-
rekli yat›r›m yapmak zorunda kalm›yoruz. Ana ya-
p›ya yeni eklenen bölümler basit ve h›zl› bir operas-
yon ile merkezi iletiflim a¤›na ba¤lan›yor.”
Kendi sektörüne lojistik alan›nda oldu¤u kadar tek-
nolojik geliflmeler aç›s›ndan da örnek olan ve di¤er
kurumlar›n da ça¤dafl bir hizmet anlay›fl› kazanma-
s›na yard›mc› olan MNG Kargo’nun ‹stanbul merke-
zi TT (Türk Telekom) hatlar›n›n yedekleme projesi
de flu an TURCom taraf›ndan yürütülüyor. Kuru-
mun merkezi ve TT aras›nda ATM olarak çal›flan
ana hat karasal teknolojiye alternatif olan R/L  (Ra-
dio Link) ile yedeklenecek.

Kargo tafl›mac›l›¤›n›n güçlü ve güvenilen markas› MNG Kargo’ nun geniflleyen ve yenilenen network yap›s›n›
TURCom ile gelifltirmeye devam ediyor.
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Türkiye genelinde flu
an 17 adet Enplus ma-
¤azas›yla, seçkin al›fl-
verifl merkelerinde hiz-
met veren Enkay, tüke-
tici elektroni¤i konu-
sunda kaliteyi en k›sa
yoldan müflterileri ile
buluflturuyor. 
Geleneksel çözümler

yerine, farkl› ve s›ra d›fl› bir anlay›fl› benimseyerek ürünleri ile her
mekânda esteti¤i ve konforu sa¤layan Enkay Ma¤aza ‹fllet-
mecili¤i, önemli markalar›n Türkiye temsilci¤ini yapmaktad›r.
Enkay çal›flma anlay›fl›na uygun olarak kendi altyap›s›nda da
daima güncel ve müflterilerine kusursuz hizmet götürmesine
yard›mc› olacak teknoloji ve sistemleri tercih etmektedir. Bu
nedenle TURCom Teknoloji ile çal›flan Enkay, bant geniflli¤ini
art›rarak biliflim altyap›s›n›n performans›n› daha da yükselti.
Öncelikle merkez internet eriflim altyap›lar›n›n G.SHDSL teknolo-
jisi ile yenilendi¤ini aktaran Enkay Bilgi ‹fllem Müdürü Murat

UZUNTAfi; “... Güvenlik alt yap›m›z› revize ettik. Ayr›ca aç›lacak
yeni ma¤azalar›m›z›n mevcut ifl a¤›m›za entegrasyonu için de
esnek bir altyap› oluflturduk.” dedi.
Proje sonunda TURCom’un 7x24 Hat Bak›m Ürün Destek
Hizmetlerinden de faydalanmak üzere anlaflma yapan Enkay; bu
sayede mevcut iletiflim altyap›s›n›n kesintisiz bir flekilde ifllemesi
için sistemini TURCom’a emanet etti.

ENPLUS MA⁄AZALARININ; SECURITY VE B‹L‹fi‹M
ALTYAPISI, TURCom ÇÖZÜMLER‹YLE DAHA GÜÇLÜ

KURTULUfi FAKTOR‹NG; fiUBE 

OTOMASYONUNDA G.SHDSL KULLANILIYOR

Çeflitli sektörlerdeki irili ufakl› bütün flirketlere ve esnafa
en kaliteli finansman hizmetini, en h›zl› flekilde sunan Kur-
tulufl Faktoring; TURCom Teknoloji ile G.SHDSL-WAN
(G.SHDSL teknolojisini kullanarak flube otomasyonu)  pro-
jesini gerçeklefltirdi. Kurum böylece temsilcilikleriyle efl
zamanl› (on-line) olarak iletiflim kurabilir hale geldi. 
Türkiye genelindeki 6 adet temsilcili¤i ile on-line iletiflime
geçerek, veri ve görüntü aktar›m›n› da efl zamanl› olarak
sa¤layan Kurtulufl Faktoring, eski sistemine oranla iletiflim
maliyetlerini de azaltt›.
Proje öncesinde merkezde ve bölge müdürlüklerinde
ADSL hatlar üzerinden iletiflim kurduklar›n› söyleyen Kur-
tulufl Faktoring Bilgi ‹fllem Sorumlusu Ayhan YILMAZ;  “...
Projede merkezimize iki Frame Relay (F/R), bölge müdür-
lüklerimize ise G.SHDSL devreler al›nd›. Temsilciliklerimize
kameralar yerlefltirildi. Ayr›ca mevcut çal›flan santralleri-
mize ses kutular› entegre edildi. Böylece G.SHDSL hatlar

üzerinden ses, görüntü ve veri iletiflimi sa¤lanm›fl oldu”
dedi.
Cisco “router”ler›n tercih edildi¤i projede, ses iletiflimi için
merkezlerinde “IP PBX” sisteminin kuruldu¤unu aktaran
YILMAZ;  böylece temsilcilik-
leriyle ortak bir numara plan›
içinde ses iletiflimi sa¤lad›kla-
r›n› belirtti. 
Proje sonras›nda on-line bir
yap›da sahip olarak, temsilci-
likleriyle yap›lan yo¤un tele-
fon görüflmelerinden do¤an
iletiflim maliyetini düflürdükle-
rini söyleyen Ayhan YILMAZ,
ifl a¤lar›n›n (network) bak›m›n›
da TURCom Teknoloji’ye ema-
net ettiklerini söyledi. 

Dünyaca ünlü beyaz eflya ve elektronik markalar›n›n Türkiye distribütörü Enkay; biliflim
altyap›s›n›n performans›n› TURCom ile çal›flarak daha da güçlendirdi. 

Sektöründe “Para Trink” slogan›n› ile tan›nan Kurtulufl Faktoring, TURCom
Teknoloji çözümleri arac›l›¤›yla, temsilcilikleri ile efl zamanl› iletiflim kuruyor. KURTULUfi FAKTOR‹NG
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Çelik sektörünün tan›nm›fl firmalar› aras›nda yer alan
Schmolz Bickenbach, ifl a¤› (network) yap›s›nda G.SHDSL
teknolojisine geçerek, “network”ünü yeniledi. 
Dudullu’daki merkezinden Gebze’deki yeni binalar›na tafl›n›r-
ken veri iletiflimi altyap›lar›n› da yenileme f›rsat› bulan firma;

G.SHDSL teknolojisini yap›s›na tafl›d›. Sorunsuz
bir geçifl yaflad›klar›n› anlatan Schmolz Bicken-
bach Bilgi ‹fllem Müdürü ‹smail ATAMAN flunlar›
ekledi: 
Proje öncesinde merkezimizde ve bölgelerimizde
Frame Relay (F/R) devrelerden oluflan bir Genifl
Alan A¤› (WAN) yap›m›z vard›. ‹zmir 128 Kbps -
F/R, ‹stanbul 128 Kbps F/R devreler ile merkeze
ba¤l›yken, merkezde 256 Kbps, F/R kullan›yor-
duk.  ‹letiflim altyap›m›z›n kesintisiz tafl›nmas› için
mevcut ifl a¤›m›z aktifken, TURCom Teknoloji’nin
önerdi¤i flekilde di¤er “network”ümüz kuruldu.
Sonras›nda Gebze’ye geçince F/R olarak merkeze
gelen ‹zmir ve ‹stanbul’a G.SHDSL devreler al›nd›
ve bu flekilde G.SHDSL avantajlar›ndan faydalan-

maya bafllad›k. Yeni yap›m›z aktif olduktan sonra da eski
devreleri iptal ederek, sorunsuz bir geçifl sa¤lam›fl olduk.”   
Cisco “router”lar›n kullan›ld›¤› projede, firma hem yeni tek-
nolojiye geçifl yapt› hem de ayn› maliyetlerde daha yüksek
bant geniflli¤ine sahip oldu. 
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SCHMOLZ BICKENBACH; ‹fi A⁄INDA 
G.SHDSL RAHATLI⁄I 

ÖZER METAL; ‹LET‹fi‹M VE SUNUCU 
ALTYAPISINI YEN‹LED‹

Bak›r ve alafl›mlar›ndan ürünleriyle uluslararas› bir müflteri
portföyüne sahip olan Özer Metal, otomotiv, tekstil, s›hhi
tesisat, elektrik ve elektronik sektörlerinde dünya genelin-
de güvenilir üreticiler aras›nda yer almaktad›r. 1960 y›l›nda
pirinç levha ve disk üretimiyle faaliyete bafllam›fl olan Özer
Metal, zamanla modern üretim teknolojilerini de kullana-
rak günümüze büyüyerek gelmifltir.
Özer Metal bir taraftan bilgi birikimi ve teknolojisini yapt›-
¤› yeni yat›r›mlarla kusursuz biçimde bütünlefltirerek ürün

yelpazesini çeflitlendirirken, di¤er ta-
raftan müflteri memnuniyeti odakl› yö-
netim anlay›fl› ve tedarikçisi oldu¤u fir-
malardan almakta oldu¤u destekle
müflteri a¤›n› her geçen gün genifllet-
mektedir. 
‹htiyaçlar›na yönelik olarak tercih etti¤i
Hat Bak›m hizmetini TURCom Teknolo-

ji’den alarak TURCom ile tan›flan Özer Metal; sonras›nda
TURCom’dan almaya devam etti¤i teknoloji dan›flmanl›¤›
ve WAN (‹fl A¤›) yap›s›na yönelik hizmetlerden de son de-
rece memnun kald›. Sorunsuz gerçekleflen bu projelerin
ard›ndan sunucu ihtiyac› do¤an firma, yine tercihini TUR-
Com Teknoloji’den yana kullanarak, sunucu ve lisans altya-
p›s›n› TURCom ile kurdu. Güvenlik altyap›s›n›n da yenilendi-
¤i projede, IBM markal› sunucular kullan›ld›.

Bak›r ve bak›r alafl›mlar›ndan 47 y›ld›r flerit ve tel üretimi yapan Özer Metal, sunucu ve lisanslama altyap›s›n› kurdu. 

Yüksek kaliteli çelikler konusunda müflterilerine özel çözümler sunan Schmolz Bickenbach, 
TURCom Teknoloji’yi tercih etti. 
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BAHÇIVAN GIDA; LINUX TABANLI MAIL SiSTEM‹N‹N
RAHATLI⁄INI YAfiIYOR

MIDTOWN HOTEL; NETWORK, B‹LG‹ VE OF‹S 

TEKNOLOJ‹LER‹N‹ TURCom DANIfiMANLI⁄INDA KURDU

Çevreye karfl› duyarl›l›¤›n›
WWF (Dünya Vahfli Yaflam
Fonu)  gibi önemli bir do-
¤al hayat› koruma kuru-
lufllar›na destek vererek
gösteren Midtown Hotel,
do¤al yaflama verdi¤i
önemle beraber teknoloji-
nin çevreyle dost olanak-

lar›n› da kullanmaktan geri kalm›yor.
Otellerinin BT yap›s› konusunda TURCom ile gerçeklefltir-
dikleri çal›flmalar› de¤erlendiren kurum muhasebe müdürü
‹lker KOCABAfi flunlar› anlatt›: “ Network ve sistem altyap›-
m›z› kurmak istiyorduk. Bu konuda özellikle turizm sektö-
ründe önemli referanslar› olan TURCom Teknoloji’yi tercih
ettik. Sunucu olarak IBM, PC ve notebook olarak Lenovo
ürünlerini kulland›¤›m›z projemizde teknolojideki sürekli
geliflimi ve katma de¤erini düflünerek tüm yap›m›z›, 

1 GB’l›k, switch altyap›s› ile oluflturduk. Ayr›ca sistemde kul-
lan›lan gerekli lisanslar› da TURCom’ dan temin ettik.” 
Proje kapsam›nda yap› olarak yedekli ürünlerin tercih edil-
di¤ini aktaran TURCom Teknoloji Kurumsal Sat›fl Grup Mü-
dürü Gökhan Elmas ise sunucularda RAID yap›s›n›n,
Switch’lerde ise GB yap›n›n hâkim oldu¤unu anlatt›. Kablo-
lama çal›flmalar›n›n da yap›ld›¤› projede, konuklar›n inter-
nete daha kolay ve her yerden ulaflabilmesi için kablosuz
(wireless) eriflim teknolojisi de kullan›ld›. 

Bahç›van G›da’ya Linux tabanl›
mail sistemi TURCom Teknoloji
taraf›ndan kuruldu. 

‹stanbul’un merkezi Taksim’de, minimalist ve modern tarz›yla misafirlerini en iyi flekilde
a¤›rlayan Midtown Hotel; tüm BT(Bilgi Teknolojisi)  altyap›s›n› TURCom ile oluflturdu. 

Antik ça¤lardan günümüze sofralar›n vazgeçilmez besin mad-
desi olan peynirin Türkiye’de ki en önemli üreticilerinden olan
Bahç›van G›da 1956 y›l›nda Do¤u Anadolu ve Güney Do¤u Ana-
dolu’da mevsimsel olarak çok mütevaz› koflullarda peynir üreti-
mi yaparak serüvenine bafllad›. Bahç›van G›da günümüzde, Lü-
leburgaz’da 20.000 m2 aç›k alan›, 14.000 m2 kapal› üretim alan›
ve 250 ton/gün süt iflleme kapasitesi ve 200’e yak›n çal›flana sa-
hiptir. Peynir yap›m›nda, sütün seçiminden ambalajlama teknik-
lerine, da¤›t›mdaki titizlikten, sofralara kadar her aflamada kali-
teyi en çok gözeten firmalar aras›nda bafl› çeken kurum, bu has-
sasiyeti bilgi ifllem altyap›s›nda da sürdürmektedir.
Tüketici ve da¤›t›m kanallar›na karfl› duydu¤u sorumluluk ile
teknoloji ve iletiflim altyap›s›n› daima güncel tutan kurum mail
sistemini Linux tabanl› bir yap›ya geçirdi. Pazarda kullan›lan li-
sansl› mail altyap›lar›na oranla maliyetleri aç›s›ndan oldukça
önemli fayda sa¤layan Bahç›van G›da tüm bunlar›n yan›nda aç›k
bir iflletim sistemi olan Linux’u kullanarak mail sistemlerine ek-
ledikleri art›lar hakk›nda Bahç›van G›da Bilgi ‹fllem Müdürü Ha-
kan ERENLER flunlar› söyledi:

“Maliyetlerimiz aç›s›ndan
oldukça önemli kazan›m-
lar sa¤larken teknik yönden de eksik kalmad›k.  Ayr›ca; güven-
lik aç›s›ndan, tüm mail trafi¤imizi kontrol alt›na ald›k, ilave li-
sans bedeli olmaks›z›n maillerimizin sa¤l›kl› olarak 
gelip, gitmesini sa¤l›yoruz. Sistemsel esneklik sa¤lad›k. Yani
sonsuz kullan›c› ve domain ekleme olana¤›m›z var. Yine arfliv-
leme konusunda da tüm gelen ve giden maillerimizi sistemi-
mizde arflivleyebilir hale geldik.” 
‹flletim sistemlerinde platform ba¤›ms›z bir yaz›l›m kullanmak
isteyenler için Linux’ ›n ideal bir çözüm oldu¤unu belirten TUR-
Com Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Fatih KARA; TURCom’ un aç›k
sistemler konusunda sundu¤u profesyonel hizmetleriden bu
güne kadar pek çok kurumun farkl› amaçlarla faydaland›¤›n›
söyledi. Internet servislerinin verilmesinden bir a¤ eleman›
(router, firewal, bridge, terminal server) olarak kullan›lmas›na
kadar pek çok amaçla Linux çözümleri oldu¤unu belirten KA-
RA, ancak bu konuda kurumlar›n do¤ru bir dan›flmanl›k ve des-
tek almas›n›n önemini hat›rlatt›.
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Yaklafl›k 30 y›ld›r edindi-
¤i tecrübesiyle g›da sek-
töründe emin ad›mlarla
yoluna devam eden fie-

kerciler Market, merkezini TURCom Teknoloji ile zahmetsizce
tafl›d›. Projede Estap marka kabinet ve Legrand kablolama
malzemelerinin kullan›ld›¤›n› anlatan fiekerciler Market Bilgi
‹fllem Müdürü Fatih YILDIRIM flunlar› aktard›:
“ 58 noktada toplam 116 adet Cat5e hat tesisi yap›ld›. Yatay
gelen Cat5e hatlar›n tamam› Cat5e patch panellerde sonlan-
d›r›ld›. Ayr›ca telefon santralinden gelen dahili ve direk hatlar
48 portlu, Cat3 RJ-45 ç›k›fll› telefon panelinde sonland›r›ld›.
Böylece her noktadan gelen 2 adet Cat 5e hatt›n›n birisi
switch üzerinden ifl a¤›na (network) di¤eri telefon patch pa-
neli üzerinden telefon santraline ba¤lanm›fl oldu. Telefon hat-
lar›n›n Cat5e olarak çekilmesi ve Cat5e patch panellerde son-
land›r›lmas›, santral ba¤lant›s›n›n da Cat3 RJ-45 ç›k›fll› tele-

fon Patch panelkul-
lan›larak yap›lmas›
veri ve telefon kab-
lolamam›za yap›sal
esneklik getirdi. Te-
lefon ve veri hatla-
r›n›n RJ-45 portlar
üzerinden ba¤l› ol-
mas› sebebiyle kul-
lan›c› taraf›ndaki 2
adet RJ-45 Priz
portu veri ve tele-
fon hatt› olarak yay-
g›n kullan›m›n d›fl›n-
da tutularak sis-
temde esneklik 
sa¤land›.”
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fiEKERC‹LER MARKET; B‹L‹fi‹M ALTYAPISI YEN‹
MERKEZ‹NE ZAHMETS‹ZCE TAfiINDI

Avrupa, Asya, Orta Do¤u ve
Afrika’da 27 ayr› ülkeye,
yurtiçinde de Yi¤it Akü,
Tunç Akü, Platin Akü mar-
kalar› ile 3200’ün üzerinde
bayi ve geliflmifl servis a¤›-

na hizmet veren Yi¤it Akü; art›k operasyon bilgilerine ke-
sintisiz ve eflzamanl› ulaflarak, flubeleriyle merkezden
an›nda iletiflim kuruyor. 
Fabrika ve di¤er lokasyonlar›yla aralar›nda k›sa mesafe ba¤-
lant› sorunlar› yaflad›klar›n› belirten Yi¤it Akü Bilgi Teknolo-
jileri Uzman› Atilla GÜRSOY TURCom ile çal›flmaya bafllama-
dan önceki sorunlar› hakk›nda flunlar› anlatt›: 
“ Mevcut kulland›¤›m›z ortak bir yaz›l›m program›m›z vard›
ve buna di¤er ana bayilerimizin de eriflerek, program› kulla-
nabilmeleri gerekiyordu. Yani otomasyon ve merkezi yöne-
tim yapabilmek için bu çok önemliydi.  Bu amaçla geçici bir
çözüm olan kablosuz iletiflim teknolojilerinden bir süre fay-
daland›k. Bilindi¤i üzere kablosuz eriflimin baz› s›n›rl›l›klar›
var. Mesela, kaza ile “access point”  cihazlar›n›n önü kapan-
d›¤›nda dahi erifliminiz aksayabiliyor.  Bu nedenle karasal im-
kânlar› kullanarak daha kal›c› çözümlere yöneldik ve burada

TURCom Teknoloji’nin bize sundu¤u çözümlerden “Nokta-
dan Noktaya G.SHDSL” hizmetini almaya karar verdik. fiu an
Telekom operasyonlar› için TURCom’ un dan›flmanl›k, d›fl
kaynak ve kurulum hizmetlerini kullanarak oluflturdu¤umuz
ifl a¤›m›z sayesinde eskiye göre daha verimli bir çal›flma or-
tam› sa¤lad›k.”
Bu çal›flma içinde sorunlar›n› çözmek üzere üretilen çözüm-
ler ve ileriye dönük projelere sa¤lanan destek ile genifl viz-
yonu için TURCom’a teflekkür eden GÜRSOY; kurumlar› ile
TURCom aras›nda teknoloji alan›ndaki ifl ortakl›¤›n›n deva-
m›n›n gelece¤ine inand›¤›n› belirtti.
Ayr›ca proje içinde günümüzde kullan›lmas› kaç›n›lmaz olan
kablosuz teknolojilerden de fayda sa¤land›¤›n› anlatan TUR-
Com Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Gonca ATEfi flunlar› ekledi:
“Fabrika içinde kullan›lan dizüstü bilgisayarlar kullan›c›lar›-
n›n internete ve yerel ifl a¤›na eriflmeleri gerekiyordu. Bu ne-
denle fabrikay› bir “hot spot” haline getirdik ve kablosuz tek-
nolojiler kullanarak internet eriflimlerini güvenli bir flekilde
sa¤lad›k.” 
Yi¤it Akü ile gerçeklefltirilen çal›flmada ayr›ca firman›n di¤er
üretim tesisleri ve ana bayilerin ADSL üzerinden merkez
ba¤lant›lar› için VPN (özel sanal a¤) yap›s› oluflturuldu. 

Y‹⁄‹T AKÜ ‹fi SÜREÇLER‹N‹ KABLOSUZ VE 
KABLOLU ‹LET‹fi‹M TEKNOLOJ‹LER‹ ‹LE DESTEKL‹YOR

fiekerciler Market, kurumsal bilgi altyap›lar›n›n tafl›nmas› konusunda TURCom ekibinin verdi¤i hizmetleri 
kullanarak yeni merkezine yerleflti.

“Starter” tipi akü üretmek amac›yla 1976 y›l›nda kurulan Yi¤it Akü, biliflim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
TURCom Teknoloji ile çal›fl›yor.
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Türkiye’de Ulusla-
raras› Hava Tafl›ma-
c›l›¤› Birli¤i IATA’ya

kabul edilen ilk özel havayolu flirketi olan ve IATA taraf›ndan
verilen IOSA Operasyonel Güvenlik Denetimi Sertifikas›’n›
almaya hak kazanan Atlasjet Havayollar›, iletiflim maliyetle-
rini kontrol alt›na ald›. TURCom Teknoloji’nin entegre etti¤i
G.SHDSL altyap›s› ile veri ve ses iletiflimini kesintisiz sa¤la-
yan Atlasjet, böylece haberleflme maliyetlerini Daha opti-
mum hale getirdi.
Atlasjet; TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤i G.SHDSL alt-
yap›s›ndan sonra K›br›s dâhil olmak üzere, 15 noktas› ile da-
ha verimli bir haberleflme altyap›s› kurmufl oldu.
15 noktadaki havaalan›ndan gelen G.SHDSL hatlar›n Atlas-
jet’in ana flirketi ETS Tur’un merkez binas›ndaki Metro Et-
hernette (ME) sonland›r›ld›¤›n› söyleyen Atlasjet Bilgi ‹fllem
Müdürü Erdem BOYACI; “…  Öncelikle TURCom Teknoloji ile
bu projeyi gerçeklefltirmemizin iki ana sebebi vard›. Bunlar,
merkezimizdeki haberleflme standartlar›n›n daha da yüksel-
tilmesi ve telekom giderlerimizin minimize edilmesiydi.
Merkezimize ait karasal hatlarda yaflad›¤›m›z sorunun çözü-
münde ise R/L(radio link) teknolojisini tercih ettik. R/L PDH
ile havadan tafl›narak karasal teknolojilere alternatif olarak
yedeklenen sistem ile kurumsal iletiflimdeki esnekli¤imizi
art›rd›k. Daha önceden hatlar›m›z ISP’lerin POP noktalar›n-
dan LL (kiral›k hat) veya F/R (Frame Relay) olarak tafl›n›yor-
du. fiu anda ise G.SHDSL hatlarla direkt kapal› devre ile
WAN ( Uzak Alan A¤›) yap›s›na kavufltuk.” dedi.

ATLASJET; G.SHDSL
TEKNOLOJ‹S‹ ‹LE ‹fi A⁄INI
KURDU VE RADIO L‹NK ‹LE
HAVADAN YEDEKLED‹

Türk el iflçili¤i ile 60 ülkedeki tak› severleri tan›flt›ran Sezgin
Mücevherat; ma¤azalar›ndan her an istedi¤i stok ve sat›fl bilgi-
lerine TURCom çözümlerini kullanarak ulaflabiliyor.  
Tak› severlere en iyi ürün ve hizmetleri 60 y›la yak›n zamandan
bu yana  sunan Sezgin Mücevherat; alan›ndaki tecrübesini “So
Chic” ad›yla yurt geneline açt›¤› ma¤azalarla perakende sek-
törüne tafl›d›. 
TURCom Teknoloji’nin kardefl kuruluflu olan Telnet Telekom’un
çözümleri aras›nda yer alan “co-location” ve bak›m hizmetini
alarak, ma¤azalar›ndaki sat›fl ve stok bilgilerine an›nda
ulaflt›klar›n› anlatan Sezgin Mücevherat Bilgi ‹fllem Sorumlusu
Selçuk GÜNAL flunlar› söyledi:
“TURCom Teknoloji’nin kardefl kurulufllar›ndan olan Telnet
Telekom’un deneyimli ekibiyle çal›flarak gerçeklefltirdi¤imiz bu
proje ile ERP sunucular›m›z› Telnet Telekom’da bar›nd›r›yoruz.
Ayr›ca 50 ma¤azam›z, Telnet üzerinden internete ba¤lanarak
güvenli bir flekilde Windows Terminal sunucusundaki ERP
programlar›na ulafl›yor ve stok bilgilerini kontrol edebiliyorlar.
Merkezde ise anl›k sat›fl ve stok durumumuzu görebiliyoruz.”  
Y›lsonunda ma¤aza say›lar›n›n 70’i bulmas›n›n hedeflendi¤i bil-
gisini veren GÜNAL; baflar›yla sonuçlanan bu projeye bafllarken
hedeflerinin tüm standartlara uygun bir ortam oluflturmak, bilgi
güvenli¤ini sa¤lamak, güvenlik ve proje sonunda da destek ve
bak›m hizmeti alabilmek oldu¤unu belirtti.  GÜNAL; bu hedefle-
rine ulaflt›klar›n› flu an TURCom’dan 7/24 bak›m ve destek servisi
ald›klar›n› söyledi.

SEZG‹N MÜCEVHERAT;
TELNET CO-LOCATION 
SERV‹S‹N‹ KULLANARAK 50
MA⁄AZASINDAN SATIfi VE 
STOKLARINI Efi ZAMANLI 
KONTROL ED‹YOR

‹ç ve d›fl hatlarda tarifesiz seferlerle yolcu ve yük
tafl›mac›l›¤› yapmak üzere 2001 y›l›nda kurulan
Atlasjet Havayollar›,  G.SHDSL teknolojisi ile
iletiflim maliyetlerinde önemli tasarruf sa¤lad›. 

Türkiye’nin en eski gümüfl firmalar›ndan Sezgin
Mücevherat, TURCom Teknoloji’nin kardefl kuruluflu
Telnet Telekom’dan ald›¤› hizmetle art›k an›nda sat›fl
ve stok durumunu kontrol edebiliyor. 



haberler

“Gökyüzündeki adresiniz” slogan›n› benimseyen, Fly Hava
Yollar›, 2006 y›l›nda TURCom Teknoloji’den ald›¤› Linux ma-
il sunucusunu yeniledi ve ald›¤› firewall ürünü ile yerel a¤›-
n›n güvenli¤ini sa¤lad›.  

2002 y›l›nda faaliyetine bafllayan, bu tarihten itibaren Avru-
pa, Asya ve Afrika k›talar›ndaki önemli uçufl noktalar›na
programl› ve özel charter uçufllar› yapan, k›sa sürede hedef-
ledi¤i hizmet kalitesine ulaflan Fly Hava Yollar›; 2006 y›l›nda
TURCom Teknoloji’yi seçerek Linux mail sunucu projesini
gerçeklefltirmiflti. Ald›¤› hizmetten son derece memnun ka-
lan firma, projenin yenilenmesi için tekrar TURCom’la çal›fl-
t›. Yerel a¤›n›n güvenli¤i için de TURCom ile çal›flarak sis-
temine gelebilecek sald›r› ve yetkisiz eriflimlere karfl› kuru-
munu korumaya ald›. 
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FLY HAVA YOLLARI’NIN “LAN SECURITY”
PROJES‹ TAMAMLANDI

FORT‹SBANK; fiUBE A⁄ YAPISININ YEDEKLEME
S‹STEM‹N‹ TURCom KURDU

Bankac›l›k sektörü-
nün yenilikçi ve ön-
cü kurulufllar›ndan
Fortis Türkiye, kira-
l›k hat (LL) üzerin-
de kurulu flube a¤
yap›s›n›n merkez ile
iletiflim altyap›s›n›
G.SHDSL olarak ye-

deklemek için biliflim sektörünün öncü kurulufllar›ndan 
TURCom’u seçti. 
Projeyi 3 fazda tamamlama karar› alan Fortis’in son faz çal›fl-
malar› da geçti¤imiz günlerde sona erdi ve Fortis’in flubeleri
ile merkez aras›ndaki kiral›k hat (LL) altyap›s› G.SHDSL olarak
yedeklendi. Projede uzman Fortis Bilgi ‹fllem ve Network eki-
bi ile birlikte çal›flan TURCom, bankan›n gün içi operasyonla-
r›n› aksatmayacak flekilde flubelerde mevcut olan Cisco mar-
ka router’lar üzerine G.SHDSL kartlar› yerlefltirdi. Gerekli ya-
p›land›rman›n tamamlanmas›ndan sonra flubeler ertesi gün
hiç vakit kayb› yaflamaks›z›n G.SHDSL yedekli yap› ile müflte-
rilerine hizmet vermeye devam ettiler.  
TURCom’un Fortis için uygulamaya koydu¤u yedekleme sis-
temi, hatlar›n ar›zalanmas› durumunda otomatik olarak dev-

reye girerek, flubelerin merkez ile kesintisiz olarak çal›flmaya
devam etmelerini sa¤l›yor. 
Yenilikçi ve yüksek kaliteli hizmetleri en etkin flekilde ve en
uygun maliyetlerle müflterilerine ulaflt›rmak için çal›flan For-
tis, bu çerçevede flube a¤›n› ve flubelerden verdi¤i hizmetle-
rin kalitesini sürekli yükseltmeye özel bir önem veriyor. TUR-
Com’un tamamlad›¤› proje ile Fortis Türkiye flubeleri aras›n-
daki biliflim a¤›nda hiç kesinti olmayacak ve hizmetler aksa-
mayacak.
Yeni Altyap› Bir Çok Avantaj Getiriyor
Projenin tamamlanmas› sonucunda flubelere sa¤lanan di¤er
avantajlar flöyle s›ralanabilir;
* Yedekli iletiflim altyap›s›, 
* Kesintisiz hizmet yap›s›, 
* Mevcut altyap›n›n üzerine entegre edilen küçük modüller ile
ilk yat›r›mdan itibaren maliyet avantaj›, 
* Uçtan uca iletiflim kanal›n›n genifllemesi, 
* H›z art›r›mlar›nda yat›r›m maliyeti avantaj›, 
* Yayg›n Yedeklilik... 
TURCom, Fortis’in yurt çap›na yay›lm›fl flubelerinin iletiflim
altyap›s›na kazand›rd›¤› yedekleme sistemi ile üstün hizmeti
önde tutan ve ileri teknoloji uygulayan bir kuruma daha bafla-
r›yla altyap› çözümü sunmufl oldu.

TURCom, Fortisbank Türkiye’nin flubeleri aras›ndaki biliflim a¤lar›n›n G.SHDSL teknolojisiyle yedeklenmesi 
projesine ait 3.faz çal›flmalar›n› tamamlad›. Böylece Fortis, flubelerinde kesintisiz ve yedekli iletiflime geçildi. 

Rahat ve güvenli uçufl felsefesi ile çal›flan Fly Hava Yollar› yerel a¤›n›n güvenli¤ini TURCom Teknoloji ile sa¤lad›.
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ELA QUALITY RESORT’ UN F‹BER OPT‹K 
YAPISI TURCom’DAN 

TEKEL VE GIDA ÜRÜNLER‹ TOPTAN SATICILAR 
B‹RL‹⁄‹ (TÜTSAB); TELNET CO-LOCATION MERKEZ‹NDE 
‹fiT‹RAKLER‹N‹ TOPLADI

TÜTSAB (Tekel ve G›da Ürünleri Toptan Sat›c›lar Birli¤i), 21
adet ifltirakini Telnet Co-Location Center’da toplad›.  Kurum
böylece Telnet Telekom’a ba¤lanan ifltiraklerine G.SHDSL tek-
nolojisini ile daha h›zl› ve daha güvenli hizmet sunuyor. 
TURCom ile gerçeklefltirilen bu proje ile kurum merkezinde
sistem odas› yat›r›m›na gerek duyulmad›. Çünkü sistemin 365
gün 24 saat çal›flmas› TURCom Teknoloji’nin uzman telekomü-
nikasyon kuruluflu Telnet Telekom’ a “outsource” edildi ve tüm
ifllemler Telnet arac›l›¤›yla sa¤land›. Böylece sadece Türk Tele-
kom giderlerinden %20 tasarruf sa¤land›.  Yine hatlar›n de-
vaml› ayakta kalmas› için yap›lan bak›m anlaflmas› ile sistem ifl-
letme giderleri konusunda da avantajlar yakaland›. 
Projede G.SHDSL ba¤lant›lar için Cisco 878 router kullan›ld›.
Cisco 870 Serisi routerlar güvenlik duvar›, VPN, kablosuz LAN,
gibi özellikleri sahiptir. Bu serideki cihazlar küçük ofislerin ihti-
yaçlar›n› son derecek efektif yollardan karfl›lamaktad›r. Kolay
kurulumu ve merkezi yönetim özellikleri Cisco 870 serisinin
küçük ofislerin ve tele-çal›flanlar›n kurumsal a¤›n bir parças›
olmalar›n› sa¤l›yor. Büyüyen iflletmelerde kablolu ve kablosuz

a¤ için kullan›labilece¤i gibi servis sa¤lay›c›lar›n da kolayca yö-
netilen servisler verebilmelerini sa¤l›yor.
TÜTSAB ifltirakleri ile kendi aralar›nda ses görüflmesini IP Ser-
ver ile sa¤l›yor. Yine lokasyonlarla kurulan ana ba¤lantt›lar
ADSL üzerinden yap›lan VPN ba¤lant›larla da yedeklenmifl
durumdad›r. 

Antalya-Belek bölgesinin yeni 5 y›ld›zl›
otelleri aras›nda hizmet kalitesi aç›s›ndan
son derece iddial› olan Ela Quality Resort
Hotel, teknoloji altyap›s›n› TURCom 
çözümleri ile inflâ etti. 

H›zl› da¤›lan tüketim ürünleri (FMCG) alan›nda sat›fl-da¤›t›m hizmet-
leri veren TÜTSAB, tüm ifltiraklerini, tek çat› alt›nda toplad›.

Akdeniz bölgesindeki 5 y›ld›zl› oteller aras›nda k›sa sürede ad›n-
dan söz ettirmeye bafllayan Ela Quality Resort, bilgi teknolojisi-
ne yönelik altyap›s›n› güçlendirmek amac› ile TURCom Teknolo-
ji çözümlerini tercih etti. 
Otelimizin data kablolamas› ile fiber optik altyap› ve aktif a¤ ci-
hazlar› baflta olmak üzere bilgi teknolojileri (BT) altyap›s›n› güç-
lendirmek için TURCom Teknoloji ile çal›flt›k diyen Ela Quality
Resort Bilgi ‹fllem Müdürü Erkan ELBAHAN, flunlar› anlatt›:
“TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalarla otelimiz-
deki en uç noktaya kadar tüm yap›lar aras›nda fiber optik ve
Cat6 kablolamam›z› tamamlad›k. Böylece tesisimiz genelinde
her türlü uygulamaya haz›r, aç›k ve sa¤lam bir alt yap› kurduk.
Proje sonunda otelimiz sa¤lam bir biliflim altyap›s› üzerinde da-
ha h›zl› ve kesintisiz bir flekilde çal›flma olana¤›na sahip oldu.”
Ela Quality Resort’ de yap›lan çal›flmalar›n kurum için faydalar›-

na de¤inen An-
talya Bölge Sa-
t›fl Yönetcisi
Koray KOCA-
BALKAN ise flunlar› söyledi: 
“Ela Quality Resort her yönüyle turizm dünyas›nda ad›ndan s›k-
ça bahsettirir hale geldi. Tüm ay›rtedici özelliklerini teknolojik
altyap›s›yla da destekleyen kurum tüm BT yap›s› için sa¤lam, gü-
venilir ve esnek bir biliflim altyap›s› oluflturdu. Ela Quality iddia-
l› oldu¤u servis kalitesini destekleyerek konuklar›n›n memnuni-
yetini artt›rm›flt›r.” Ela Quality Resort’deki çal›flmalarda sistem
odas›ndaki kabinetlerden, toplama noktalar›na ve en uçtaki oda-
lar›n prizlerine kadar tüm kablolama elemanlar› Cisco Backbo-
ne ve Cisco Switchler ile birlefltirildi.  Her türlü otomasyona hiz-
met edebilecek kapasite ve nitelikte bir a¤ yap›s› sa¤land›.
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Frans›z Parficim’in 94 y›l›nda sermayeye ifltirak etmesi ile
yabanc› orta¤› ile faaliyetlerine devam eden Bastafl Baflkent
Çimento, internetten gelebilecek virüs ve sald›r›lara karfl›
oluflturmufl oldu¤u atefl duvar› (firewall) ile sistemlerini
güvence alt›na ald›. Kurduklar› güvenlik yap›s› ile bellek 
yiyerek sürekli ifllemcileri meflgul eden sald›r› programlar›
“worms”lara,  casus yaz›l›mlara, Truva atlar› ve kötü niyetli
yaz›l›mlara karfl› komple sistemlerini koruyan kurum,
böylece  “Birleflik Tehdit Yönetimi” yapar hale geldi.
Sonras›nda kullan›c›lar taraf›nda ikinci bir güvenlik katman›
oluflturmak üzere harekete geçen Bastafl kullan›c›lar›n›n bil-
gisayarlar›na da Anti-virüs programlar› yüklendi.
Genifl ve da¤›t›k kurumsal yap›larda güvenli¤i yayg›n hale
getiren tasar›mlara ya da yönetilebilir güvenlik servislerine
sahip olmak isteyen kurumlar için elveriflli bir yap› kurmak
isteyen her kurum için ideal olan bu sistem; durum bilgili
(stateful) atefl duvar›, IPSec VPN, IPS, içinde anti-spyware,
adware ve phishing içeren anti-virüs, anti-spam ve web fil-
ter özelliklerine sahiptir.  Sa¤lam bir kurumsal bilgi güvenli¤i
yap›s› için kurumlara çok katmanl› çözümler sunan TURCom
bu alanda dünyaca tan›nm›fl pek çok ifl orta¤› ile çal›flarak,
müflterilerini ihtiyaçlar›na uygun çözümler sa¤l›yor.

BASTAfi BAfiKENT
Ç‹MENTO;
GÜVENL‹K ALTYAPISI
TURCom’DAN

2005 y›l›nda Metro AG gru-
bundan ayr›lan ve ard›ndan

yeni bir yap›lanmaya giren Praktiker, kendi ifl a¤›n› (network)
oluflturmak için TURCom Teknoloji ile anlaflt›. Praktiker, pro-
jenin tamamlanmas› ile birlikte Türkiye geneline yay›lan 8
ma¤azas›yla kesintisiz ve maliyet tasarruflu flekilde iletiflim
kurabiliyor. 
Proje öncesinde tüm ba¤lant›lar›n› Real ve Metro Marketle-
ri’nde sonland›¤›n› aktaran Praktiker Bilgi ‹fllem Müdürü Sinan
SELÇOK; “ … Yeni yap›da tüm ma¤azalar›m›z›n ba¤lant›lar›
Ümraniye de bulunan Genel Müdürlü¤ümüzde sonland›r›ld›.
Noktalarda Cisco 2801, merkezimizde ise 2821 model router-
lar kullan›ld›. Ma¤aza içi telefon görüflme maliyetlerimizi dü-
flürmek için router cihazlar›na ses kartlar› tak›ld›. Ma¤azalar›-
m›zdan merkeze giden hatlar›n seçiminde ise LL (kiral›k hat)
bir altyap›y› tercih ettik.” dedi. 
Ayn› zamanda LL hatlar›n yedeklerinin de G.SHDSL olarak ku-
ruldu¤unu söyleyen SELÇOK flöyle devam etti:
“Projede; Ümraniye merkezimiz ile TURCom aras›nda
2Mbps’lik G.SHDSL devre al›nd›. Her noktan›n da 256Kbps
h›zlar›nda yedekleri TURCom POP noktalar›nda G.SHDSL ola-
rak sonland›r›ld›. TURCom “MPLS VPN” omurgas› üzerinden
yedekleme yap›lan yap›da hatlar›n yedeklenmesi tamamen
otomatik yönlendirmelerle oluflturuldu. Böylece ma¤azalar-
dan merkeze gelen LL hatlardan birinin ar›zalanmas› duru-
munda müdahaleye gerek kalmadan yedek G.SHDSL hatlar
devreye girecek ve ar›zal› hatt›n düzelmesi durumunda yap›
tekrar ilk haline dönecek flekilde planland›.” 

PRAKT‹KER’E GÜÇLÜ 
B‹L‹fi‹M ALTYAPISI

Türkiye’nin ilk halka aç›k 
anonim flirketlerinden biri olan
Bastafl Baflkent Çimento,
Ankara ve Konya’da bulunan
tesislerinin internet güvenli¤ini
TURCom Teknoloji ile sa¤lad›. 

Altyap› kurulumundan, dan›flmanl›k hizmetlerine, 
sistem entegrasyonundan, özel projelere ve sat›fl 
sonras› deste¤e kadar genifl ürün ve çözüm 
yelpazesiyle hizmet sunan TURCom Teknoloji;
Praktiker Yap› Marketleri’nin G.SHDSL teknolojisi 
ile iletiflim alt yap›s›n› güçlendirdi.



Akdeniz bölgesindeki otellerin en iyileri aras›nda
yer alan Cornelia De Luxe Resort; yeni sezonda

açt›¤› golf sahas› ile kulüp binas›n›n data kablolamas›, fiber optik
alt yap›s› ve aktif network cihazlar› dahil olmak üzere tüm bilgi
teknolojileri (BT) altyap›s›n› güçlendirmek için TURCom’ un anah-
tar teslim BT Altyap›s› çözümlerini kulland›. TURCom ile yapt›kla-
r› çal›flman›n detaylar›ndan k›saca bahseden Cornelia Bilgi ‹fllem
Müdürü Kaan TUNÇ flunlar› anlatt›: 
“Çal›flmam›za önce otelimiz, kulüp binas› ve teknik birimler ara-
s›nda fiber optik kablolamay› yaparak bafllad›k. Ayr›ca kulüp bina-
s› içinede gerekli görülen tüm veri hatlar› sa¤lanarak bu ba¤lan-
t›lar merkezi a¤a dahil edildi. Yine 27 delikli ve Antalya’n›n say›l›
büyüklükteki golf sahas› olan saham›z›n içindeki tüm teknik birim
ve ma¤azalara kadar fiber altyap› götürüldü ve buralarda merke-
zi a¤a dâhil edildi.”
Cornelia’da yap›lan çal›flmalar›n kurum için faydalar›na de¤inen
Antalya Bölge Sat›fl Yönetcisi Koray KOCABALKAN ise flunlar›
söyledi: “Cornelia Golf Resort tarz› ve kalitesiyle dünya standart-
lar›nda bir golf tesisi durumunda ve 4800 m2’lik golf kulübü bi-

nas› ve benzersiz
servis kalitesi ile
golf dünyas›nda
ad›ndan s›kça bah-
settirir hale geldi.
Tüm bu özelliklerini
teknolojik altyap›-
s›yla da destekle-
yen kurum, tüm BT
yap›s› için sa¤lam,
güvenilir ve esnek
bir biliflim altyap›s›
oluflturdu. fiu an
tüm projelerini sa¤-
lam bir altyap› üze-
rinde h›zl› ve kesin-
tisiz bir flekilde çal›flt›rma olana¤›na kavuflan kurum, iddial› oldu-
¤u servis kalitesini destekleyerek konuklar›n›n memnuniyetini
artt›rd›.”
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CORNELIA DE LUXE RESORT’TAK‹ GOLF KEYF‹ 
TEKNOLOJ‹ ‹LE BULUfiTU 

Genel merkezi Alman-
ya’da olan Boehringer
Ingelheim, dünyan›n
bafll›ca 20 ilaç flirketin-
den biri olarak 137 ku-
ruluflu ile 47 ülkede
yaklafl›k 38.400 çal›fla-
n› ile faaliyet göster-
mektedir.  Aile flirketi

olarak kuruldu¤u 1885 y›l›ndan bu yana kendini insan ve
hayvan ilaçlar› ile yüksek tedavi de¤eri olan yepyeni ürün-
lerin AR-GE, üretim ve pazarlamas›na adam›flt›r.
Kurum, vizyonu olan “Yarat›c›l›kla Gelen De¤erler” do¤rul-
tusunda her alanda yenili¤e ve yarat›c›l›¤a aç›k oldu¤unu,
TURCom Teknoloji ile çal›flarak göstermifl ve bu
iflbirli¤inden do¤an f›rsat ile internet eriflim maliyetlerini
düflürmüfltür. 
Daha önce LL (Leased Line) ile F/R (Frame Raley) olarak ka-
r›fl›k bir internet eriflimine sahip olduklar›n› belirten Boeh-

ringer Ingelheim ERP
Sorumlusu Tuna TAfi,
“TURCom Teknoloji bu
sistemi G.SHDSL’e çe-
virdi. ‹nternet eriflimi
için projeden önce çok
yüksek bir bedel ödüyorduk. Bu proje ile hem internet eri-
flim maliyetlerimiz %50 azald›, hem de ba¤lant› h›z›m›z
dört kat›na ç›kt›” dedi. 
Tüm lokasyonlarda G.SHDSL internet’e baflvuru yap›larak
projeye baflland›¤›n› anlatan TAfi;
“ … ‹stanbul Asya Yakas›ndaki lokasyonumuz dahil olmak
üzere, öncelikli olarak Kablolama yap›ld›. G.SHDSL için Cis-
co 878’i tercih ettik. Tüm lokasyonlar›m›z›n hat baflvurular›
ve takibi yap›larak, dan›flmanl›k hizmeti verildi. Telekom
ba¤lant›lar› tamamland›ktan sonra ürün kurulumlar› ger-
çekleflti ve her bölge için 32’lik özel statik IP al›nd›. Ayr›ca
VPN Concentrator ile tüm lokasyonlar›m›z ‘software VPN’
yap›yor” fleklinde aç›klamalarda bulundu.

BOEHRINGER INGELHEIM; G.SHDSL YAPIYA GEÇEREK
‹NTERNET ER‹fi‹M MAL‹YETLER‹N‹ DÜfiÜRDÜ

Antalya-Belek bölgesindeki 5 y›ld›zl› oteller aras›nda misafirlerinin düflledi¤i seyahatleri 
beklentilerinden daha fazla keyif alacaklar› flekilde gerçeklefltirmelerine yard›mc› olan, Cornelia De
Luxe Resort, BT altyap›s›n› TURCom çözümleri ile güçlendirdi.

‹laç sektöründe yer alan ve ürün gam›na her y›l bir yenisini ekleyen 
Boehringer Ingelheim, TURCom Teknoloji ile çal›flarak, internet eriflim 
maliyetlerini düflürdü.



haberler

Merkezi Alman-
ya’da bulunan
ve tüm dünyada
çok çeflitli lo-
kasyonlarda te-
sis ve iflletmele-
ri bulunan Ya-
zaki Otomotiv,
TURCom’dan al-
d›¤› hizmet ile
fabrikalar› ve

fason firmalar› ile efl zamanl› haberleflerek, ifl süreçlerini da-
ha seri hale getirdi.
Proje öncesi Adapazar›’nda bulunan fabrikalar› ile çeflitli yer-
lerdeki fason firmalar›n ifl emirlerini manuel usulde makine-
lere yüklendiklerini anlatan Yazaki Otomotiv Bilgi ‹fllem De-
partman Lideri Bülent DEN‹Z; tüm bilgilerin makinelere elle
yüklenmesinin zaman ve ifl kayb› yaratt›¤›n› anlatt›. TURCom
Teknoloji’nin önerdi¤i wireless (kablosuz) teknoloji kulla-
n›larak gerçeklefltirilen proje sonunda, fabrikalar› ile fason
firmalar› aras›nda kurulan on-line ba¤lant›yla üretimlerinin
daha da h›z kazand›¤›n› söyledi.
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JIMMY KEY (JKEY); “THIN CLIENT” 
KULLANARAK MAL‹YETLER‹N‹ AZALTTI

Türkiye’de 25 ma¤azada, ayr›ca yurt içi ve yurt d›fl›nda 70
noktada müflterileriyle buluflan Jimmy Key (JKey) markas›-
n›n yarat›c›s› Sun Tekstil; TURCom Teknoloji ile gerçeklefltir-
di¤i “Thin Client” projesi ile donan›m ve yaz›l›m maliyetleri-
ni azaltt›.
1999 y›l›nda Ekoten A.fi.’nin ço¤unluk hisselerini sat›n alan
Sun Tekstil’in örme ve boya bölümleri, Ekoten A.fi. ile birlefl-
tirilmifltir. Bu sat›n alma ve birleflmeye ek olarak, geçti¤imiz
y›llarda gerçeklefltirilen modern boya ve örme makineleri
yat›r›mlar›n›n sonucunda Ekoten A.fi ülkemizin en önemli
yüksek kaliteli örme kumafl üreticisi ve ihracatç›lar›ndan bi-
ri olmufltur. Her y›l Türkiye’nin ilk 500 büyük özel sanayi ku-
ruluflu içinde yer alan Sun Tekstil A.fi., örme ve dokuma ku-
mafltan günlük ve spor giysiler üretmektedir.
Sun Tekstil Bilgi ‹fllem Departman›, yayg›n ve güncel kulla-
n›c› çözümlerinin donan›m ve yaz›l›m maliyetlerini artt›r-
mas› ve “Thin Client” çözümüne göre daha yavafl ve daha
k›sa ömürlü olmas› sebebi ile JKey ma¤azalar› için sistem
standardizasyonuna gitti.  Bu konuda çözüm orta¤› ve pro-
je dan›flman› olarak TURCom Teknoloji ile çal›flmay› uygun
bulan kurulufl, projeye bafllamadan önce Windows tabanl›
pc‘leri aktif olarak kullan›l›yordu. Projeyi anlatan Sun Teks-
til Bilgi ‹fllem Sorumlusu Tahir KÜÇÜK; “TURCom ile ilk ola-
rak JKey ma¤azalar›ndan birinde test uygulamas› ile proje-
yi bafllatt›k. Test süreci bize as›l ortamda oluflabilecek so-
runlar› gösterdi ve bu sorunlarla ilgili çözümleri bularak
projeyi problemsiz flekilde tüm JKey ma¤azalar›nda hayata
geçirdik.” dedi.
KÜÇÜK; TURCom Teknolojinin kendilerine sundu¤u çözüm-

ler aras›ndan “Thin Client” › ter-
cih ederek; düflük enerji tüketi-
mi, az yer kaplamas›, maliyet ve
teknik destek kolayl›klar› gibi
bir dizi avantajlar kazand›klar›-
n›, bilgi ifllem bak›m-onar›m gi-
derlerinin minimize edildi¤ini ve
bu sayede iflletme giderlerin-
den tasarruf edildi¤ini belirtti.
Projede sadece Wyse markal›
“Thin Client” ürünlerinin tercih
edildi¤ini söyleyen KÜÇÜK bu-
nun sebebini flöyle aç›klad›: 
“ Test süresince kullan›lan ma-
¤aza hariç, di¤er ma¤azalarda proje hayata geçirilirken kul-
lan›lan ürünlerin niteli¤i sayesinde proje bu ma¤azalara git-
meksizin merkezimizden gerekli teknik konfigürasyonlar
yap›larak tamamland›.” 

Örme ve dokuma kumafltan günlük ve spor d›fl giyim ürünleri üreten Sun
Tekstil, donan›m ve yaz›l›m maliyetlerini düflürdü.

Otomotiv yan sanayinin lider firmas› olan Yazaki, TURCom Teknoloji’yi tercih 
ederek, kablosuz teknolojilerle iletiflim altyap›s›n› güçlendirdi.

YAZAK‹; KABLOSUZ TEKNOLOJ‹LERLE ‹LET‹fi‹M
A⁄INI GÜÇLEND‹RD‹
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Geliflen teknolojileri sahiplenerek kal›p ve sac flekillendirme faali-
yet alanlar›nda, müflterilerinin beklentilerini, kaliteden ödün ver-
meksizin gerçeklefltiren Beyçelik; Linux tabanl› mail sunucusu
kurulumunu TURCom uzman ekibi ile kurdu.  Kurulufl,  co-locati-
on hizmetini almak için de TURCom Teknoloji’yi tercih etti.
Firmalar›n›n e-postalar›n›; 7/24 hizmet alabilecekleri, kesintisiz
ulaflabilecekleri, “spam” ve sald›r›lara karfl› gerekli tüm önlemle-
rin al›nm›fl oldu¤u bir veri merkezinde bar›nd›rmak istediklerini
ve bu amaçla TURCom Teknoloji’ nin uzman telekomünikasyon
flirketi Telnet Telekom ile anlaflt›klar›n› aktaran Beyçelik Gestamp
Bilgi Sistemleri Yöneticisi Ertan GÜRPINAR flöyle devam eti: 
“Öncesinde farkl› bir ISP’den “hosting” hizmeti al›yorduk. Ancak
“spam”ler ve destek konular›nda da çok s›k›nt› yafl›yorduk. Bu
proje ile TURCom taraf›ndan kurulan “Linux Mail Server”  ile bu
s›k›nt›lardan kurtulurken lisanslama maliyetlerinde de avantaj
sa¤lad›k. Anti-virüs ve anti-spam uygulamas› sayesinde de ge-
reksiz mail trafi¤inden kurtulduk.  Ayr›ca bu sistemi 2007 y›l› içe-
risinde di¤er Faik Çelik Holding bünyesindeki flirketlerimize de
(Çelikpan, Çeliklojistik, Emarc-Çelik) adapte edece¤iz. ” fleklinde
konufltu. 
Projede TURCom taraf›ndan sa¤lanan IBM X346 serisi sunucu
üzerine Linux mail server kurulumu, anti-virüs ve anti-spam ko-
rumas› ile birlikte yap›ld›. Telnet Telekom’un veri merkezine ko-
numland›r›lan sunucunun bant geniflli¤i s›n›rlamas› yap›larak,
POP3 eriflim sa¤land›.

Beyçelik’in, Telnet’ten ald›¤› co-location hizmeti ile ne tip ayr›ca-
l›klara sahip oldu¤unu TURCom Teknoloji Bursa Bölge Sat›fl Mü-
dürü Ummuhan KAHRAMAN flu flekilde s›ralad›:

l Data Center bak›m ve yönetiminden sorumlu uzman kadro,
l 7 / 24 güvenilir ortam ve network izleme imkân›,
l Yedekli klima, jeneratör, UPS, alarm ve iklimlendirme 

sistemi, 
l Yedekli, paralel ve yük paylafl›ml› kesintisi güç kayna¤›,
l Yedeklenmifl donan›m ve iletiflim olanaklar› ile yüksek 

servis kalitesi, 
l Müflterilerin bak›m ve uygulama ihtiyaçlar› için 

kullanabilecekleri özel servis bölümleri, 
l 500'ün üzerinde sunucu kapasitesi, 
l Kamera ve parmak izi flifreli girifl,
l Kabinetlerin uzaktan SMS ile müflteri taraf›na aç›lmas›,
l Remote monitor - keyboard - mouse sistemleri ile eriflim, 
l Yedekli altyap› deste¤i,
l Acil yang›n söndürme mekanizmas› ve özel güvenlik

sistemleri (FM200 gazl›), 
l Yeterli h›zda ve yedekli internet ç›k›fl›, 
l Kabinet veya ba¤›ms›z bölme,
l ISO 9001 standard›,
l BS7799 standard›na geçifl… 

BEYÇEL‹K GESTAMP’IN; LINUX TABANLI 
YEN‹ MAIL SUNUCU YAPISI TURCom’DAN

Ulusal ve uluslararas› pazarda, sac flekillendirme ve kal›pç›l›k 
alanlar›nda faaliyet gösteren Beyçelik Gestamp; hosting ve mail
sunucu (server) alt yap›s›n› TURCom Teknoloji’nin sundu¤u 
çözümler ile yeniledi. 



haberler

‹spanyol kökenli otomotiv
donan›m ve aksesuar flirketi
Ficosa International, yurtd›-
fl›ndaki merkeziyle görüntü-

lü konuflabilmek, yol masraflar›ndan tasarruf etmek ve yolcu-
luk risklerini bertaraf etmek amac›yla TURCom Teknoloji ile ça-
l›flarak, video konferans sistemini kurdu. 
Yurtd›fl›na sürekli toplant›lara gidildi¤ini ve bunun maliyetinin

çok fazla oldu¤unu anlatan Ficosa International Bilgi ‹fllem Mü-
dürü Ertu¤rul BEKTAfi gerçeklefltirilen çal›flmay› flu flekilde
özetledi:
“Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölge’sinde (NOSAB) yer alan
fabrikam›za 3 adet ISDB BRI hat al›nd›. BRI hatlar NT-1’da son-
land›r›ld› ve Sony video konferans cihaz›na ba¤lant›lar› yap›ld›.
fiu an bu ba¤lant› üzerinden video konferans› gerçeklefltiriyo-
ruz.  ‹kinci aflamada da Gemlik Serbest bölgede bulunan fabri-
kalar›m›za da böyle bir yap› kurmay› hedefliyoruz. NOSAB’daki
fabrikam›za al›nan ISDB BRI hatlar›, Gemlik fabrikam›zada da

kulland›raca¤›z.” 
Video konferans
sistemini, özellikle
ihracat yapan fir-
malar baflta olmak
üzere,  orta ve bü-
yük ölçekli her ifl-
letmeye öneren
TURCom Teknoloji
Bursa Bölge Sat›fl
Müdürü Ümmühan
K A H R A M A N ;
“…Bu sistemle flir-
ketler, yurtiçi ve
yurtd›fl›nda ger-
çekleflen toplant›lar›n›n yol masraflar›ndan kurtuluyorlar. Gö-
rüntülü ve sesli iletiflim sayesinde ofisten ayr›lmadan toplant›-
ya kat›labilmek mümkün.” dedi.

FICOSA INTERNATIONAL; B‹L‹fi‹M MASRAFLARINI
V‹DEO KONFERANS ‹LE AZALTTI

Seriler halinde üretti¤i seramik vitrifiye tak›mlar›n›n yan› s›ra,
çok çeflitli kullan›ma müsait lavabolar, klozetler, pisuvarlar ile yi-
ne tüm serileri ile uyumlu banyo aksesuar› üretimi gerçekleflti-
ren Kalevit-Roca, art›k ambar›nda bulunan ürünlerinin takibini
TURCom Teknoloji’nin de içinde bulundu¤u proje ile hayata ge-
çen otomasyon sistemi ile yap›yor. 
Öncesinde üretim ile entegre olarak çal›flan bir ambar otomasyo-
numuz yoktu diyen Kalevit-Roca Bilgi ‹fllem Müdürü ALTAN GÖK-
ÇEK; “… Ambar otomasyon sistemimiz olmad›¤› için barkodlama
kullanm›yor, tek bir ürünü bulmak için bile oldukça fazla zaman
kaybediyorduk. Bu nedenle ambar otomasyon sistemine geçme
karar› ald›k.” dedi. ‹fl gücü ve zaman kayb›n› engellemek, kifliye
ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›rmak ve hatalar› engellemek için ambar
otomasyon sistemine ihtiyaçlar› oldu¤unu anlatan GÖKÇEK; bu
konuda donan›m sa¤lad›klar› firmalardan birinin de TURCom ol-
du¤unu söyledi. 
Proje için önce Kalevit-Roca ambar otomasyon sisteminde yaz›-
l›m› yapt›rmak için kendi gruplar›ndan olan Kaledata ile anlaflma
yapt›klar›n› ve el terminalleri ile forklift terminallerinin teminin-
de ise TURCom ve Nexsus ile çal›flt›klar›n› anlatan GÖKÇEK; mar-
ka tercihlerini Symbol’den yana yapt›klar›n› söyledi. Projede
Symbol marka MC9090G el terminalleri, Symbol VC5090 fork-
lift terminalleri ve yine forkliftlerde L”S3478ER” model barkod
okuyucular kullan›lacak.

KALEV‹T-ROCA; AMBAR OTOMASYON 

S‹STEM‹NE GEÇT‹

Otomotiv yan sanayi sektörünün önemli isimlerinden Ficosa International, video konferans sistemini 
TURCom ile kurdu.

RocaKale markas› ad› alt›nda üretim yapan Kalevit-Roca ürünlerinin
takibini yeni otomasyon sistemi ile ifl gücü ve zaman kayb› olmadan yap›yor.
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Fransa’da ve ülke genelin-
de 10 ülkede fabrikas› bu-
lunan MGI Coutier, mer-
kez ve fabrikalar› ile TUR-
Com Teknoloji’yi tercih
ederek görüntülü olarak

görüflüyor. Yurtd›fl› gidifl-gelifl masraflar› ve zaman kay›plar›n›
ortadan kald›rmak amac›yla video konferans sistemini tercih
eden firma, böylelikle malliyet kay›plar›n›da önlemifl oldu.
Proje kapsam›nda Polycom markal› cihazlar kullan›ld›.  4 adet
ISDN BRI hat al›narak yeni fabrikalar›nda sistemin aktif hale
geldi¤ini anlatan MGI Coutier Bilgi ‹fllem Temsilcisi fiükrü
GÜNGÖRDÜ; “… Bunun sonucunda 512 Kbps’lik ba¤lant› sa¤-
layarak, Fransa ve dünyadaki di¤er fabrikalar›m›zla an›nda
sesli ve görüntülü görüflmeye bafllad›k.” dedi. 

MGI COUTIER;
V‹DEO KONFERANS
S‹STEM‹N‹ 
TURCom KURDU

Perlina Home Collection isimli
ma¤azalar› ile tan›d›¤›m›z tül per-
de ve ev tekstili üreticisi Atefller

Dokuma, bayi iletiflim altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile kurdu ve
ifl süreçlerine h›z katarak, maliyetlerini düflürdü. 
TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤imiz bu projeye kolay ve
h›zl› yönetilebilir bir ifl a¤› yap›s› oluflturmak ve ifl verimlili¤imi-
zi artt›rmak amaçl› bafllad›k diyen Atefller Dokuma Ev Tekstili
Sistem Yöneticisi Ahmet DUYGUCU; TURCom ile neler yapt›k-
lar›n› flu flekilde özetledi: “ Uygun ve ölçeklenebilir bir uzak
alan a¤ yap›s› donan›m›na sahip de¤ildik. Bununla beraber
mevcut iletiflim yap›m›zda da baz› sorunlar yafl›yorduk. Bu pro-
je ile Bursa merkez ile ‹negöl flubemiz aras›nda G.SHDSL ba¤-
lant›s› ve VOIP Quintum ses LAN ba¤lant›s› kurduk. Yine her iki
noktaya toplam 4 adet IP kamera kurulumu yap›ld›. Merkezimi-
zin mevcut sunucu ba¤lant›lar› ve kablolama ifllemleri de
patch panel ile düzenlendi.” 
DUYGUCU; Bursa merkez ofisleri ile ‹negöl flubeleri aras›ndaki
uzak alan a¤›n› genifl bant imkânlar› ile kurulmas› sonucunda ifl
ak›fllar›n›n kesintiye u¤ramadan efl zamanl› devam etti¤ini belir-
terek flöyle devam etti: “ Yeni yap›m›zda çok daha ekonomik, h›z-
l› ve güvenli bir flekilde iletiflim kurarak, müflterilerimize hizmet
vermeye bafllad›k. Böylece merkezimiz ve flubelerimiz aras›
stok/cari/durum/sat›fl v.b. konularda efl zamanl› bilgi eriflimi h›z-
l› ve güvenli bir hale getirilmifl oldu.”  
Proje ile firma, ‹negöl’ deki üretim merkezinde gerçeklefltirilen
üretimi takip ederken, Bursa merkezden gelen sipariflleri on-line
olarak G.SHDSL bant üzerinden ‹negöl’e an›nda yönlendirebili-
yor. Ses görüflmelerinde de kulland›¤› VoIP teknolojisi ile daha
ekonomik olarak görüflüyor. TURCom ile yap›lan projeyi de¤er-
lendiren flirket orta¤› ve üst düzey yöneticisi Mustafa ATEfi’de 
flunlar› söyledi:
“Bu projeyi sonuna kadar destekledik. Sistem Yöneticimiz Ah-
met Bey’ in proje üzerindeki katk›lar› ve mesaisi neticesinde is-
tedi¤imiz yap›ya ulaflt›k. K›sa sürede ç›kan olumlu neticeler gös-
termeye bafllad› ki; teknolojik altyap›n›z yoksa (sisteminiz yoksa)
üretkenlik ve küresel dünya düzeninde ki piyasa flartlar›na ayak
uydurmak pek mümkün de¤il. Amac›m›z her zaman üretmek ve
satabilmektir. Ancak, gerçe¤i ve özde kendinizin olan› …” 

PERL‹NA HOME COLLECTION;
BAY‹ OTOMASYONUNU 
GERÇEKLEfiT‹RD‹

Dünyada 10 ülkede otomobil ve ticari araçlar için
parça üreten MGI Coutier, TURCom Teknoloji ile
video konferans sistemini kurdu.

Bursa’da faaliyetlerine devam eden ve ev tekstili
alan›nda ekonomik ve kaliteli ürünler üreten Atefller
Dokuma Ev Tekstili (Perlina Home Collection), art›k
bayileri ile daha kolay ve h›zl› iletiflim kuruyor.

Her geçen gün h›zl› bir
flekilde büyüyen filosu
ile Türkiye'den Avru-
pa’ya, Avrupa ülkele-
rinden, Asya ve Orta-

do¤u’ya transit tafl›malar gerçeklefltiren ‹kra, internete ke-
sintisiz eriflim sa¤l›yor. Sunmufl oldu¤u hizmet kalitesini
2001 tarihinde alm›fl oldu¤u TSE-EN-ISO 9002 (ISO
9002:94) Kalite Sistem Belgesi ile kan›tlayan ‹kra; 4 y›l ön-
ce de ISO 9001:2000 belgesini ald›. Öncesinde yine TUR-
Com Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤i kiral›k hat (Leased Line)
zerinde WAN (Uzak Alan A¤›) kurulumu projesinden sonra,
WAN sistemi için dönemin yeni teknolojisini G.SHDSL’i kul-
lanma karar› alan ‹kra bu yenileme kapsam›nda da TUR-
Com’la çal›flt›. 

‹KRA TAfiIMACILIK; G.SHDSL
ÜZER‹NDEN ER‹fiT‹⁄‹ HIZLI 
‹NTERNET‹N KEYF‹N‹ ÇIKARTIYOR
Y›lda ortalama 35 bin araç ile 
1 milyon ton yük tafl›ma 
gerçeklefltiren ‹kra Uluslararas›
Tafl›mac›l›k, G.SHDSL teknolojisi ile internet
eriflimini sorunsuz olarak sa¤l›yor. 

29/ Aral›k 2007  
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FRESEN‹US MED‹KAL H‹ZMETLER;
“NETWORK SECURITY” KONUSUNDA
TURCom ‹LE ÇALIfiTI

1981 y›l›nda Ece Uluslararas› Ticaret olarak kurulan ve
sonras›nda Fresenius Medical Care’nin Türkiye temsilcili-
¤ini alan firma; ifl a¤›n›n güvenli¤ini TURCom Teknoloji’ye
emanet etti. 
Ürün/hizmetleriyle diyaliz hastalar›na daha kaliteli ve uzun
yaflam sunan kurulufl; TURCom Teknoloji’nin deneyimli eki-
binin önerileri do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤i ifl a¤›na yöne-
lik güvenlik projesi ile merkezi LAN/WAN yap›s›n› daha gü-
venli hale getirdi.

Ne ‹steniyordu?
Yurtd›fl›ndaki merkezlerinin belirledi¤i güvenlik politikas›
uyar›nca  çal›flmalara baflland›¤›n› belirten Fresenius Medikal
Hizmetler Bilgi ‹fllem Müdürü Agâh KÖSEC‹O⁄LU TURCom

ile yap›lan çal›flmalardan önceki durumu ve beklentilerini
flöyle anlatt›:  
“Firewall d›fl›ndaki bölge olan DMZ, kablosuz a¤›m›z ve sunu-
cular›m›z›n TURCom taraf›ndan incelenerek; mevcut router-
lar, switchler ve firewall ile ilgili gerekli düzenleme ve yenile-
me çal›flmalar›n›n yap›lmas›n› istiyorduk. Firewall d›fl›nda ka-
lan bölgelerle ilgili düzenlemeler yap›lmas›, istenmeyen tra-
fiklerin filtrelenmesi, SMTP erifliminin s›n›rland›r›lmas› ge-
rekmekteydi. Mevcut firewall üzerindeki yaz›l›mda baz›
“bug”lar tespit edilmiflti. Ayr›ca omurga “switch”in ve HP
markal› “blade” sunucular›m›z›n da RAM’e ihtiyac› vard›.”

Neler Yap›ld›? 
Firewall ve LAN yönetim cihazlar›nda yap›lan güncellemeler-
le daha istikrarl› bir yap›ya kavuflan sistemde özet olarak ya-
p›lan ifllemler flunlard›r:
l 2 adet, aktif/pasif çal›flan firewall, üzerinde anti-virus ve
deepscan lisanlar›yla devreye al›nd›. 
l Switch, üzerinde redundant power supply ile yerel a¤›n yö-
neticisi olacak flekilde cihaz devreye al›nd›. 

l ‹nternet router ve routing yap›s› gözden geçirildi, gerekli
görülen müdahaleler yap›ld›.
l Firewall ve yönetici switch üzerinde farkl› segmentler için

VLAN tan›mlar› yap›ld›, kurallar yap›s› gözden geçirildi. 
l Ayr›ca tüm bunlar›n d›fl›nda hâlihaz›rdaki “blade” sunucu
yap›s›na uygun RAM takviyesi yap›larak sunucular›n daha
verimli çal›fl›lmas›na yard›mc› olundu. 

1996 y›l›nda Fresenius grubuna ba¤l› olarak sektördeki yerini alan Fresenius Medikal Hizmetler, TURCom Teknoloji
ile genel merkezinin ifl a¤› (network) güvenli¤ini artt›rd›. 
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‹STANBUL TEKST‹L VE KONFEKS‹YON 
‹HRACATÇI B‹RL‹KLER‹ (‹TK‹B); METRO ETHERNET
‹LE ‹NTERNET ER‹fi‹M‹N‹ HIZLANDIRDI

MERKEZ YAYIN HOLD‹NG;  METRO ETHERNET 
‹NTERNET ‹LE TÜRK TELEKOM G‹DERLER‹N‹ AZALTTI

ATV, Sabah, Para Dergisi gibi
medya sektörünün baflar›l›
yay›n kurulufllar›n› bünyesinde
bar›nd›ran Merkez Yay›n
Holding, internet erifliminin
yavafll›¤› ve Türk Telekom
maliyetlerinin fazla olmas›
nedeniyle TURCom Teknoloji ile
Metro Ethernet internet (ME)
projesini hayata geçirdi. 
TURCom Teknoloji ile bu 

projeye bafllamadan önce merkez ile flubelerimizin veri
ba¤lant›s›n› LL (Leased Line) hatlarla sa¤l›yorduk diyen
Merkez Yay›n Holding Bilgi ‹fllem Teknik Müdürü Engin
ALTUNTAfi; “… Merkezimizin ve flubelerimizin daha yüksek

h›zda internet eriflimine ihtiyac› vard›. Merkez ve flubelerim-
iz aras›nda noktadan noktaya, her flube için 10Mbps olacak
flekilde, Metro Ethernet ba¤lant›lar› sa¤land›. fiubelerimizin
hatlar›, merkeze al›nan Metro Ethernet üzerinde
sonland›r›ld›. Böylece daha h›zl› bir eriflim ve Türk Telekom
giderlerinde avantaj kazand›k. Ayr›ca merkezimize, flubeler-
imizden farkl› olarak 40Mbps Metro Ethernet internet
eriflimi sa¤land›.” diye konufltu.
Proje kapsam›nda öncelikle merkeze 40Mbps Metro
Ethernet al›nd›. Sonras›nda Ankara, ‹zmir, Sefaköy ve
Samand›ra’daki lokasyonlar›ndan al›nan 10’ar Mbps’lik ME
hatlar, merkezdeki ME’de sonland›r›ld›. Kurumun lokasyon ve
merkezlerindeki cihazlar›n kurulum ve konfigürasyonlar›
TURCom taraf›ndan yap›ld› ve merkezde ayr›ca otonom sis-
temleri ve yeni IP yap›s› oluflturulup, BGP4 sa¤land›.

Yay›nc›l›k sektörü deyince akla ilk gelen firmalardan olan Merkez Yay›n
Holding, internet h›z›na h›z katt›.

Ana amac› u¤rafl
sahas› içindeki sek-
törlerde Türkiye’nin
ihracat potansiyeli-
ni artt›rmak, ihra-
cat performans›n›
yükseltmek ve ulus-
lararas› ticari faali-
yetlerinde üyeleri-
ne yard›mc› olarak
ikili ve çok tarafl› ti-
cari iliflkilerin gelifl-
tirilmesine katk›da
bulunmak olan ‹T-
K‹B; TURCom Tek-
noloji’nin sundu¤u

Metro Ethernet (ME) projesi ile yüksek h›zda internet eriflimi-
ne kavufltu.
21. yüzy›l›n flirketleri için her alanda neredeyse zorunlu olan in-
ternet eriflimini TURCom Teknoloji’nin çözümleri aras›nda yer
alan Metro Ethernet (ME) çözümlerini tercih ederek kullanmaya
bafllayan ‹TK‹B ifl, zaman ve maliyet avantaj› sa¤lad›. 

Yedek hat olarak internet sa¤lay›c›s› ISS üzerinden ücretlendiri-
len ve sabit bant geniflli¤inde bir ba¤lant› olan LL (Leased Line)
ile internet eriflimi sa¤lad›klar›n› anlatan ‹TK‹B Bilgi ‹fllem Müdü-
rü Göksel CANERL‹; “… web tabanl› yeni uygulamalar›m›z nede-
niyle daha yüksek h›zlarda internet eriflimine ve yedekli bir ya-
p›ya ihtiyac›m›z do¤du. Bu kapsamda 5 Mbps, ME internet erifli-
mi sa¤land›. Sa¤lanan ME internet eriflimi ile yedekli ve daha
h›zl› bir internet eriflimine kavufltuk. Ayr›ca ayl›k Türk Telekom
giderlerinden de avantaj sa¤lad›k.” dedi.
Metro Ethernet projesinin yüksek bant geniflli¤i ve kesintisiz in-
ternet eriflimine ihtiyac› olan firmalarda uygulanabilece¤ine de-
¤inen TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Yasemin KARSLIO⁄LU
bu tip çözümlere ihtiyaç duyan kurumlar için flunlar› belirtti: 
“‹TK‹B, ile gerçeklefltirdi¤imiz bu projedeki teknoloji 1Gbps’lere
kadar bant geniflli¤i sa¤layabilen, di¤er teknolojilerden farkl›
olarak protokol dönüflümlerine ihtiyaç duymadan uçtan uca Et-
hernet kullan›lan, sadece günümüzün de¤il, gelece¤in de kapa-
site ve h›z ihtiyac›n› sa¤layabilecek bir teknolojidir. LAN ve WAN
aras›nda basit, ucuz, genifl bantl› ara ba¤lant› imkân›, ATM, Fra-
me Relay gibi servislere oranla daha h›zl› servis ve çok daha az
donan›m gereksinimi ile iflletme maliyeti avantaj› sa¤layan bir
proje olmufltur.” 

Türkiye çap›nda D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’na ba¤l› olarak faaliyet gösteren 13 Genel Sekreterlikten biri olan 
‹TK‹B  (‹stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i)  internet h›z›n› TURCom
Teknoloji’nin sundu¤u çözümler ile artt›rd›. 



haberler

32 Aral›k 2007 /  

Üretimini 17 fabrika, 7 küçük iflletme tesisinde yapan ve 2003
y›l› itibariyle 70 milyon litrelik üretim kapasitesine ulaflan Mey
‹çki, Tekirda¤, fiarköy, Nevflehir, Bilecik ve Elaz›¤’da bulunan
fabrikalar›n›n kablolama altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile
oluflturdu.
‹ç pazarda çeflitli kategorilerde pazar lideri konumunda olan
Mey ‹çki; ayn› zamanda dünyan›n pek çok ülkesine de ihracat
yap›yor. Firma gelecek dönemde pazar›n ihtiyaçlar›n› göz
önünde tutarak, tüketicilerin beklentilerini her kategoride kar-
fl›layan, üstün kaliteli ürünlerle kurumsal yap›s›n› gelifltirmeyi
hedefliyor. 2004 y›l›ndan sonra ürün portföyünü sürekli gelifl-
tiren Mey ‹çki, baflar›l›, üretim, pazarlama ve sat›fl faaliyetleri
nedeniyle yabanc› yat›r›mc›lar›n da dikkatini çekti. 2006 y›l›n-
da yap›lan görüflmeler sonucunda Texas Pacific Group, firma-
n›n ço¤unluk hisselerini sat›n ald›. 
Ç›kan yeni yasaya göre, tüm içki fliflelerinde
bandrol olmas› zorunlu-
lu¤u geldi.  Bu sebeple
projeye bafllayan firma-
n›n bantlardan geçen iç-
ki fliflelerine, Sicpa As-
san’›n kurdu¤u altyap› ile
bandrol otomatik olarak
yap›flt›r›l›yor. Kurulan
altyap›n›n kablolamas›n›
TURCom Teknoloji’nin
yapt›¤› proje sonucun-
dan Mey ‹çki’de son de-
rece memnun kald›. 
Kablolama projesinin ya-
n› s›ra firma, TURCom
Teknoloji’nin sa¤lad›¤›
G.SHDSL internet ç›k›fl›
ile Maliye Bakanl›¤› ve
Sicpa Asssan firmas›yla
da özel bir iletiflim a¤›
kurabiliyor.

MEY ‹ÇK‹
FABR‹KLARININ 
KABLOLAMA YAPISINA
YÖNEL‹K PROJELER‹NDE
TURCom SERV‹SLER‹ 
TERC‹H GÖRDÜ

Soyak Holding bünyesindeki Traçim
Çimento; TURCom Teknoloji ile anla-
flarak, sistem ve ifl a¤› altyap›s›n› yeni-
den oluflturdu. 
Cisco marka fiber destekli “switch”ler
ve” router” kullanarak yerel alan a¤›n›
Soyak Holding merkezine ba¤layan ve
WAN yap›s›n› merkezilefltiren Traçim;
çal›flanlar› için de  kablolu iletiflimin
yan› s›ra kablosuz iletiflim imkan› sa¤-
lad›. Kurum içini “access point”ler ile

donatan Traçim kullan›c›lar› her an her yerden güvenli bir flekilde
bilgiye eriflebiliyorlar.
Sistem altyap›s›nda HP sunucular ile oluflturdu¤u yap›s›n› güncel-
lemek üzere TURCom’dan destek alan kurum;  MS 2003 ve 
Exchance sunucu iflletim sistemlerini de kurdu.  Bilgi ve eriflim gü-
venli¤i taraf›nda da TURCom çözümlerinden faydalanan Traçim,
anti-virus yaz›l›m›n› da güncelledi.
Soyak Holding bünyesinde oldu¤u gibi Traçim Çimento’nun da
h›zl› ve kesintisiz iletiflim için seçti¤i ifl a¤› standard› Cisco marka-
l› ürünlerden olufluyor.  Soyak Holding IT Koordinatörü Murat 
TANATAR bu tercihleri ile ilgili olarak flu yorumu yapt›: “ Cisco
teknoloji alan›nda standartlar› belirleyen, bir Dünya flirketi... Do-
¤al olarak dünyada tercih gören bu ürün ve standartlar› biz de
bünyemize uygulayarak, küresel teknoloji standartlar›n› kurumla-
r›m›za tafl›yoruz. Ayr›ca di¤er pek çok teknoloji üreticisinin oldu-
¤u gibi Cisco’ nun da Türkiye’de ki ifl ortaklar› aras›nda seçkin bir
yeri olan TURCom Teknoloji’den de sat›fl, kurulum, sat›fl sonras›
konular›nda destek almaktay›z. Zira altyap›m›z›n sa¤l›kl› olarak ifl-
lerli¤ini sa¤lamak üzere hat bak›m ürün destek hizmetini kullan-
d›¤›m›z TURCom Teknolojinin çeflitli marka ve teknoloji alan›nda
sertifikasyona sahip, deneyimli, uzman teknik kadrosundan da
son derece memnunuz.” dedi.
TURCom Teknoloji Sat›fl Yoneticisi Hakan fiENSES’ de Traçim Çi-
mento ile gerçeklefltirdikleri çal›flma hakk›nda flunlar› söyledi: 
“ Soyak Holding bünyesindeki Traçim ‘de yapt›¤›m›z projede ayn›
di¤er Holding flirketlerindeki gibi network ba¤lant›s›n› planlarken
yedekli yap›y› esas ald›k. Bu amaçla kurulan G.SHDSL hatt›n ya-
n›nda F/R hat alarak iki hatt› birlikte yük dengeli olarak çal›flt›rd›k.
Böylece bir hatta problem olsa dahi di¤er hat çal›flmaya devam
edecektir.”

TRAÇ‹M Ç‹MENTO;
B‹LG‹ S‹STEM‹ VE
GÜVENL‹⁄‹ YAPISINI
TURCom SERV‹SLER‹ 
‹LE GÜNCELLED‹

Tekel’in 70 y›la varan köklü geçmiflinin yaratt›¤›
de¤erleri gelifltirerek daha üst noktalara
vard›rmay› hedefleyen Mey ‹çki, fabrikalar›n›n
kablolama altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile
oluflturdu. 

Ülkemizin baflar›l› kurulufllar›ndan
Soyak Holding ifltiraki Traçim
Çimento, sistem ve ifl a¤› altyap›s›n›
TURCom Teknoloji ile oluflturdu. 



Lezzetli ve güvenilir g›da ürün ve hizmetleriyle yaflam›n her
safhas›na keyif katmak için yoluna emin ad›mlarla devam
eden GIDASA; TURCom Teknoloji’yi tercih ederek, G.SHDSL ve
Metro Ethernet (ME) teknolojileriyle“network” ünü yeniledi.
Kurumun Türk Telekom giderlerini azaltmak amac›yla alter-
natif veri ba¤lant›lar› kurmak, yüksek h›zda iletiflim ve h›zl›
internet (Metro Ethernet) eriflimi ihtiyaçlar› do¤rultusunda
bafllanan proje, k›sa sürede baflar›yla tamamland›.

Proje öncesi merkez ile flubelerin veri ba¤lant›s›n›n Frame
Relay (F/R) network üzerinden sa¤land›¤›n› aktaran GIDASA
Bilgi ‹fllem Müdürü Tunç fiENYOL; 

“ … fiubelerimizin ve merkezimizin daha kaliteli iletiflim için
yüksek h›zl› eriflim teknolojilerine ihtiyac› vard›. Öncelikle
yedek olarak kullanaca¤›m›z G.SHDSL ba¤lant›s› sa¤land›.
Ba¤lant› merkezimize al›nan Metro Ethernet (ME)’te sonlan-
d›r›ld› ve F/R hatlar iptal edilerek yap› tamam›yla G.SHDSL’e
geçirildi. Böylece eskiye oranla daha h›zl› bir eriflim sa¤lan-
m›fl oldu ve ayl›k Türk Telekom giderlerimiz de önemli bir
avantaj sa¤lad›k. Ayr›ca merkezimizde 10Mbps ME internet
eriflimi sa¤land›.” fleklinde konufltu. 

Merkezdeki ME hatlar›n› sonland›rmak üzere yeni switchler
kullan›ld›¤›n› söyleyen fiENYOL;

“Routerlar› olan flubelerinde  mevcut ses destekli routerla-
r›n IOS, flash ve RAM güncellemelerinin sa¤lanarak,  cihazlar
üzerine Cisco G.SHDSL kartlar tak›ld›¤›n› ve yeni flubelerde
ise ses destekli Cisco2801 “router”lar kullan›ld›¤›n› anlatt›.

Proje tamamland›ktan sonra, GIDASA’ya Hat Bak›m Ürün
Destek (HBUD) sözleflmesi kapsam›nda hatlar ve ürünlerle
ilgili bak›m deste¤inin de TURCom taraf›ndan verilmeye bafl-
land›¤›n› hat›rlatan TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Yase-
min KARSLIO⁄LU ise flu aç›klamalar› yapt›:

“Bu sistem çok flubeli ve yüksek bant geniflli¤i ihtiyac› olan
firmalarda uygulanabilir. G.SHDSL hatlarla kablolu modem-
ler, Kanall› E-1, T-1, Frame Relay ve di¤er iletiflim araçlar›ndan
farkl› olarak TV yay›nlar›ndan ev tiyatrosuna, ses, veri ve vi-
deo görüntüsünü tek bir medya üzerinden tafl›yabilecek bir
bant geniflli¤ine sahiptir. Proje kapsam›nda Metro Ethernet
ile 1Gbps’lere kadar bant geniflli¤i sa¤layabilen, di¤er tekno-
lojilerden farkl› olarak protokol dönüflümlerine ihtiyaç duy-
madan uçtan uca ethernet kullanan bir sistem oluflturuldu.
Böylece sadece günümüzün de¤il gelecekte de kurumun ka-
pasite ve h›z ihtiyac›n› sa¤layabilecek bir teknoloji kullan›ld›.
Proje ile LAN ve WAN aras›nda basit, ucuz, genifl bantl› ara
ba¤lant› imkân›, ATM, Frame Relay gibi servislere oranla da-
ha h›zl› servis, çok daha az donan›m gereksinimi ve iflletme
maliyetlerinde tasarruf gibi baz› avantajlar sa¤land›.”
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GIDASA; B‹L‹fi‹M ALTYAPISINI YEN‹LED‹ 

Geleneksel tatlar› koruyarak, Türk mutfa¤›na yeni lezzetler kazand›rmak
için çal›flan G›daSA, TURCom Teknoloji ile ifl a¤›n› (network) yeniledi.
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S S‹STEM LOJ‹ST‹K; METRO ETHERNET VE TÜM
STORAGE YATIRIMLARI ‹Ç‹N TURCom’U SEÇT‹

Solmaz Grup bünyesinde, lojisti¤e farkl› bir bak›fl aç›s› ge-
tirmek amac›yla 1999 y›l›nda kurulan ve Türkiye’nin ilk
entegre lojistik servislerini sunan flirketi S Sistem Lojis-
tik; ayn› zaman da Türkiye’nin, havaliman› gümrü¤üne
ba¤l› ilk özel antreposudur. S Sistem Lojistik, 4 flubesi ile
sorunsuz ba¤lant› kurabilmek için TURCom Teknoloji’nin
uzman ekibiyle ifl a¤›n› yeniledi.

Neler yap›ld›?
Sistem Depoculuk A.fi. ve Sistem Lojistik’in 2001 tarihin-
de Solmaz Gümrükleme ve Tic. A.fi. ile birleflmesi üzeri-
ne S Sistem ünvan›n› alan firma, Metro Ethernet (ME)
teknolojisini kullanmak üzere  fiber yat›r›m› yapt›. 
S Sistem bölge ofisleri ve depolar›n›n G.SHDSL devreler
ile merkezdeki ME’de sonland›r›ld›¤› projede, tüm WAN
(Genifl Alan A¤›) yap›s›nda Cisco marka “router”lar tercih
edildi.  
‹nternet eriflimi ise ME internet al›narak tüm çal›flanlar›n
daha h›zl› bir flekilde internete ç›kmalar› sa¤land› ve gü-
venlik de ihmal edilmedi. Yenilenen firewall üzerine Linux
tabanl› anti-virüs ve Anti-Spam gatewayler kurularak, in-
ternet ba¤lant›s›n›n güvenli¤i de TURCom Teknoloji tara-
f›ndan sa¤lanan flirketin sunucu park› TURCom ile yap›-
lan çal›flmalar sonucunda geniflletildi. S Sistem Lojistik,
HP marka çeflitli modellerde 7 adet yeni sunucu ile çal›fl-
ma performans›n› daha da art›rd›. 

Büyük Felaketin Yaralar›n› Sararken TURCom’da 
Oradayd›…
24 May›s 2006 tarihinde ki Atatürk hava liman› C Termi-

nalinde ç›kan ve S Sistem Lojistik antrepolar›na da sira-
yet eden yang›n hava liman›nda en büyük antrepo olan 
S Sistem Lojistik’in gümrüklü antreposuna da büyük za-
rar vermiflti. 
Yang›nda herhangi bir can kayb› yaflamayan firman›n ba-
fl›na gelen bu üzücü olaya ra¤men ifl dünyas› ve S Sistem
bu tip felaketlerden kendisine bir ders ç›kartt›.  S Sistem
böyle üzücü bir olayla karfl› karfl›ya kalmas›na ra¤men
teknolojiye, güvenlik, ikaz sistemlerine ve personel e¤i-
timlerine yapt›¤› yat›r›mlar›n ne kadar do¤ru oldu¤unu
gördü.
Sistem antrepolar›na da sirayet eden yang›ndan sonra
hali haz›rda yürütmekte olduklar› Disaster Recovery / Fe-
laket Önleme sistemlerini gelifltirip ola¤an d›fl› durumlar-
da bilgi kayb› riskini s›f›ra indirdi ve flirket sistemlerinin
her durumda çal›fl›r olmas›na yönelik yat›r›mlar›n› ta-
mamlad›.

Yang›ndan sonra toparlanma sürecinde S Sistem Lojistik
kendi yerleri tekrar yap›lana kadar geçici olarak kulland›-
¤› havaliman› Tasifl tesislerindeki tüm network altyap›s›n›
yeniledi. Ayr›ca sunucu ve terminal say›lar›n› art›rd›. Böy-
lece anlaflmal› oldu¤u 20’nin üzerindeki yabanc› havayol-
lar›yla gümrüklü, gümrüksüz antrepo hizmetleri ve ülke-
miz içerisindeki tarifeli transit tafl›mac›l›k hizmetlerini
kesintisiz olarak sürdürdü.
Tüm bu aflamalarda S Sistem bünyesindeki BT departma-
n› ile flirketin biliflim ihtiyaçlar›n› tespit edip yön verirken
s›k s›k teknoloji partneri olarak TURCom Teknoloji’ yi
seçti.

Türkiye’deki ilk entegre lojistik servisini sunan firma olan 
S Sistem Lojistik, ifl a¤›n› (network) TURCom’la oluflturdu.
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Türkiye’de tatil alternatifleri üretmek üzere 1991 y›l›nda kurulan
ETS Tur, biliflim altyap›s›n› artan ifl kapasitesi ve geniflleyen ya-
p›s›na uygun olarak yeniledi.
Yurtd›fl›nda yaklafl›k 50, Türkiye’de ise 35 destinasyonu kapsayan
yüzlerce tur paketi ürettiklerin belirten ETS Tur Bilgi ‹fllem Müdü-
rü R›fat BAfiAR; “ TURCom Teknoloji’nin deneyimine güvenerek,
a¤ yap›m›z› elden geçirdi¤imiz projemizi tamamlad›k. Tüm ifl a¤›
altyap›m›zda Cisco’nun aktif a¤ ürünlerini kulland›k.” dedi.
ETS’ nin a¤ yap›s›na yönelik yap›lan çal›flmalarda öncelikle 2
adet Cisco 7604 router’›n aktif cihazlar olarak konumland›r›ld›-
¤›n› anlatan BAfiAR; daha sonra güvenlik için ASA serisinden 2
adet firewall’un sisteme göre dizayn edildi¤ini söyledi.  R›fat BA-
fiAR; “Web üzerinden yo¤un ifllem yapan kurumlarda sistemde-
ki yük dengelemesini sa¤layan “content services switch” lerin
de ETS’ nin web yap›s›n›n›n önüne yerlefltirilece¤ini ve böylece
kurumun çoklu web yönetimi efektif ve dengeli olarak sa¤laya-
caklar›n› anlatt›.”

Güvenlik flart… 
Sistemde konumland›r›lacak IPS (Intrusion Prevention System -
Sald›r› Önleme Sistemi) ile web sunucular korumaya al›nacak.
Zira bu tip bir sistem olmaz ise kurumsal web sunucular›na, sal-
d›r› amac› tafl›yanlarda,  “web”i kullanmak isteyenlerde normal
kullan›c›larda erifliyor. Bunun ay›rt edilebilmesi için paket süzen
atefl duvarlar›ndan (firewall) farkl› ve daha geliflmifl olan IDS ve-
ya IPS sistemlerinin kullan›lmas› gerekmektedir. Çünkü IPS ve
IDS d›fl›ndaki sistemler IP paket denetleme yapamazlar. Yani
paketlerin gerçekten istenilen iletiflim kural› (protocol), port
ve IP’den gelip gelmedi¤ini anlayamazlar. Eklenen kural ne di-

yorsa ona bakarlar. Yani bu tip atefl duvar›na "sadece d›flar-
dan gelen paketlere izin ver ama ba¤lant› daha önceden ku-
rulmufl olsun" denemez bu nedenle de güvenlik önlemleri da-
ha s›n›rl› kalm›fl olur.
ETS Tur’un TURCom Teknoloji’yi tercih etme nedenlerinden
birinin 7x24 hizmet kapasitesi oldu¤unun alt›n› çizen TUR-
Com Teknoloji Kurumsal Sat›fl Yöneticisi Kemal GÜGERC‹N-
O⁄LU, yap› hakk›nda flu bilgileri verdi: 
“ETS’ nin yenilenen ifl a¤›nda yedekli yap› içinde gelifltirmeler
yap›ld›. Buna göre kurumun kritik bir tak›m iletiflim hatlar›n›
da radyolinke aktard›k. Böylece karasal hatlarda yaflanabile-
cek herhangi bir s›k›nt› an›nda,
kurum kritik ifllemlerini hava-
dan oluflturdu¤u yedek iletiflim
sistemi üzerinden sürdürebile-
cek hale geldi.”
ETS’ nin yenilenen a¤ sistemi
BGP4 (Border Gateway Proto-
col version 4) olarak yap›land›-
r›ld›. Büyük a¤lar için yönlen-
dirme bilgisi sa¤lamada kulla-
n›lan kompleks bir yönlendirme
protokolü olan BGP4; karma-
fl›kl›¤› ve ölçeklenebilirli¤i ne-
deniyle büyük a¤lar için son
derece uygun bir çözüm olarak
ünümüzde pek çok kurumsal ifl
a¤› sisteminde tercih görmek-
tedir.

ETS TUR; GÜVENL‹K, ‹NTERNET VE ‹ÇER‹K 
ANAHTARLAMA YAPISINI TURCom ‹LE YEN‹LED‹

Turizm sektöründe genifl ürün ve hizmet yelpazesine sahip 
ETS Tur (Ersoy Turistik Servisler A.fi.), ifl a¤›n› TURCom 

çözümleri ile yeniledi.
R›fat BAfiAR, ETS Tur, Bilgi ‹fllem Müdürü 
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Total Oil Türkiye’ nin iki y›ldan beri planlanan “‹stasyon Oto-
masyon ve Kart Yönetim Sistemi Projesi” Cisco çözümleri ve
TURCom uzmanl›¤› ile hayata geçirildi. Bu kapsamda; bas›n-
da da yer alan, “Club TOTAL Card” ifllevlerinin hayata geçiril-
mesi, istasyonlardaki operasyonlar›n takibi, tafl›t tan›ma sis-
teminin online olarak yeni özellikleriyle kullan›m› ve “Bonjo-
ur” marketlerdeki bilgilerin merkezi olarak takibi gibi kuru-
mun günlük kritik ifllemlerinin efl zamanl› hale getirilmesi
mümkün oldu. 
Proje kapsam›nda; Total Oil en iyi performans› yakalamak ve
özellikle ikinci etapta hayata geçirmeyi planlad›¤› özel proje-
leri için gerekli yat›r›mlar› do¤ru yapmak için TURCom ile
uzun süren ortak çal›flmalar,  testler yapt›. Bu proje için ge-
rekli ortam, merkez ve istasyonlar aras›ndaki WAN ba¤lant›-
lar› test edilerek, simülasyonlar yap›ld›. Bunlara ba¤l› olarak
rapor ve fizibiliteler ç›kart›larak gerçek sistemin en ideal fle-
kilde nas›l kurulaca¤›na karar verildi.  Total merkezinin yurt
sath›na yayg›n istasyonlar› ile ba¤lant›lar›, G.SHDSL networ-
ku kullan›larak sa¤land›. 
Bu projeden önce, Total merkez ve istasyonlar› aras›ndaki
ba¤lant›s›n› çevirmeli bir a¤ üzerinden sa¤l›yordu. ‹letiflim
gün sonu raporlar› ile mümkün oluyordu.   Sonuçta çevirme-
li “a¤” da kesintiler yaflan›yor bu da ifl süreçlerinde aksama
ve yavafllamalara sebep olabiliyordu. Ayr›ca bilgiler gün so-
nunda merkeze akt›¤› için anl›k veri paylafl›m› mümkün ola-
m›yordu. 

Baz› Teknik Detaylar ve Yedekleme
Yurt sath›na yayg›n 600 civar›nda Total
istasyonunda TURCom taraf›ndan Cisco
çözümleri ile oluflturulan sistemin yedek-
lemesi için kritik noktalarda GPRS üzerin-
den iletiflim imkân› sa¤layan ve bir
HSDPA yönlendiricisi olan GPRS routerlar
kullan›l›yor.  
Merkez noktada; ana router olarak Cis-
co3845 serisi router ve istasyonlarda da
yedekleme ve güvenlik özelli¤i olan Cis-
co878 router’lar kullan›ld›. Ayr›ca mer-
kezde kullan›lan “switch”lerde de Cisco

tercih edildi. Uçtan uca kapal› bir network olmas›na ra¤men
gerekli güvenlik önlemleri de al›nd› ve firewall konumland›r›l-
d›. ‹stasyonlarda iletiflim kesintisine karfl› önlem amac›yla,
VPDN ba¤lant›lar kurularak kesintisizlik sa¤lanm›fl oldu. 
Bu projeye özellik kazand›ran baflka bir konu ise; ba¤lant›s›
sa¤lanan tüm hatlar›n TURCom ad›na olmas› ve iflletiminin
tamamen Total Oil gözetiminde TURCom taraf›ndan yap›lma-
s›d›r. Ayr›ca Türkiye sath›ndaki tüm istasyonlara 7x24 help-
desk hizmeti de TURCom taraf›ndan veriliyor.

TOTAL’ in Kazan›mlar›
Özellikle Total’ in bireysel müflterilerine “Club Total Card”
avantajlar› ile yapaca¤› kampanyal› sat›fllar› ve yarataca¤›
f›rsatlar› planlamak ve takip etmek aç›s›ndan önemli olan
otomasyon projesi sayesinde; istasyonlarda gün içindeki
tüm hareketler anl›k olarak takip edilebilir hale geldi. Böyle-
ce kurum sat›fl/pazarlama ve dolay›s›yla üretim ve lojistik fa-
aliyetlerini hedefli ve zamanl› olarak planlayarak gerçeklefl-
tirmeye bafllad›.
Kullan›lan G.SHDSL teknolojisi uydu ve ADSL ba¤lant›lar›na
göre kuruma daha yüksek performans ve daha yeni teknolo-
ji kullanman›n avantajlar›n› getirdi. Ayr›ca yat›r›m maliyetin-
de de avantaj sa¤layan Total, ayl›k TT maliyetlerini azalt›rken
daha yüksek eriflilebilirlikle çal›fl›r hale geldi.
Total Oil hatlar›n›n TURCom ad›na al›nmas› ve iflletilmesi se-
bebiyle da¤›t›k yap›da çal›flan sisteme ait Telekom faturalar›-

TOTAL ‹STASYONLARI VER‹ ‹LET‹fi‹M‹N‹N 
ARKASINDA TURCom VAR

Total için tamamen özel olarak G.SHDSL bir yap› üzerine gelifltirilen ve 
istasyon otomasyon ve kart yönetim sistemi projesi, ülke teknoloji 

gerçeklerinin kavranmas›n› ve ülke kaynaklar›n›n da verimli bir flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lam›flt›r. 

Dr. Serhat ‹NCE, Total Oil, Bilgi Teknolojileri Müdürü
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n›n takibi, ödenme-
si, raporlanmas› gi-
bi ifllemler tek el-
den yürütülmekte-
dir. Böylece kurulu-
flun bilgi ifllem ve
muhasebe grupla-
r›n› her ay u¤raflt›-
ran ifllemlerden
ötürü zaman kayb›
ortadan kalkm›fl ve
bölümler as›l iflleri-
ne odaklanabilir
hale gelmifllerdir.
Total taraf›nda tüm

bu kompleks yap› için ayl›k olarak sadece tek bir fatura gö-
rülüyor ve ödeniyor, geri kalan ifllemler ise tamamen TUR-
Com’ un uzman telekomünikasyon ekibi taraf›ndan gerçek-
lefltiriliyor. 

Ne dediler?
Total Oil Bilgi Teknolojileri Müdürü Dr. Serhat ‹NCE, TURCom
ile gerçeklefltirdikleri proje hakk›nda flunlar› söyledi: 
“Total için tamamen alternatif olarak G.SHDSL bir yap› üzeri-
ne gelifltirilen bu proje, ülke teknoloji gerçeklerinin kavran-
mas›n› ve mevcut ülke kaynaklar›n›n da verimli bir flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu proje, TOTAL için çok önemli,
önemli oldu¤u kadar zor bir projeydi. ‹stasyon otomasyon ve
kart yönetim sisteminin, sürekli ve güvenli bir iletiflim altya-
p›s›na olan ihtiyac› projenin önemini gözler önüne sermek-
teydi. Bir yandan da gerek sektörün gerek TOTAL Grubu'nun,
bu konularda her ülkede farkl› çözümlere gitmifl olmas› da ka-
rar alma aflamas›ndaki zorlu¤umuzu oluflturmaktayd›. 
Proje analiz sürecinde, saha testlerinde ve farkl› çözüm alter-
natiflerinde TURCom'un sunumlar› ile birlikte, Türk Telekom
Pazarlama bölümünün konuya olan ilgisi, projemizi nas›l ger-
çeklefltirece¤imiz yönünde karar almam›zda bizlere çok yar-
d›mc› oldu. 
Projenin yönetim ve organizasyon bak›m›ndan bir di¤er zor-
lu¤u da; TOTAL'in hayata geçirece¤i yeni sistem ve uygula-
malardaki zenginlik; dolay›s›yla bunu gerçeklefltirmek için ça-
l›flan servis sa¤lay›c›lar›n çok say›da olmas›yd›. 
Bununla birlikte, istasyonlar›m›z›n yo¤un ve yayg›n bir co¤-
rafyada olmalar›, müflteri memnuniyeti ve güvenlik aç›s›ndan
tüm süreçlerde iflin kesintiye u¤ramadan devam etmesi ge-
reklili¤i, bu proje gerçeklefltirilirken dikkat edilmesi gereken
konulard›.
TURCom, di¤er uygulama ve servis sa¤lay›c›lar ile entegras-
yon ve senkronizasyon konular›nda baflar›l› bir performans

gösterdi¤i gibi, en zorlu aflama olan kurulumlarda dahi Türk
Telekom ve istasyon yönetimleriyle organize flekilde sorun-
suz bir kurulum çal›flmas› gerçeklefltirildi. 
Mevcut yap›n›n eriflim süreleri, linklerin süreklili¤i ve TUR-
Com’un saha deste¤i ile ilgili memnuniyetimizi belirterek,
projemiz süresince proje yönetiminden, saha kurulumlar›na
kadar çal›flma içinde görev alan herkese bir kez daha teflek-
kürlerimi iletmek isterim.”
TURCom Teknoloji Sat›fl Müdürü Gökhan Elmas, Total ile ger-
çeklefltirdikleri proje hakk›nda flunlar› söyledi: 
“Yaklafl›k 10 y›ld›r tüm iletiflim altyap›s›na çözümler sundu¤u-
muz Total’in bölge müdürlüklerinin ba¤lant›lar› da daha önce
yine Cisco ürünleri ile taraf›m›zdan yap›ld›. TURCom ve Cisco
markalar› üzerine onlarca y›ld›r infla etti¤imiz güven ile bu-
gün bu denli büyük bir kurumun hayati önemdeki bir projesi-
ne imza at›yoruz. Türkiye’de parmakla gösterilecek böylesine
büyük bir otomasyon projesini Total yurtd›fl›ndaki standartla-
r›n› da de¤erlendirerek, çok detayl› bir analiz sonucunda ger-
çeklefltirdik.”

K›saca Total Oil A.fi 
1992 y›l›ndan beri Türkiye’de ayr› ayr› faaliyet gösteren Total
ve Elf flirketleri, dünya genelinde gerçeklefltirilen birleflmeyi
takiben, 2002 y›l› içinde Total Oil Türkiye A.fi. ad› alt›nda hu-
kuken birleflmifl, 2003 y›l› ikinci yar›s›nda da Totalgaz’› bün-
yesine alarak, tek bir akaryak›t, madeni ya¤ ve LPG flirketi
olarak faaliyet göstermeye bafllam›flt›r.
Total Oil A.fi’ nin  Türkiye organizasyonunda 500’ ün üzerin-
de çal›flan› bulunmaktad›r. Türkiye y›ll›k cirosu 2006 y›l›nda
2,6 Milyar YTL olan flirketin Türkiye çap›nda 600’e yak›n is-
tasyonu bulunmakta ve Türkiye'nin %75'ini kapsamaktad›r.
Total'in akaryak›tta %7, madeni ya¤da %10 ve LPG'de %6'l›k
pazar pay› bulunmaktad›r.
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Bursa’da 1970 y›l›nda, peraken-

de dondurulmufl g›da sektörün-

de faaliyetlerine bafllayan ve

Türkiye’nin bu alandaki ilk firma-

lar›ndan olan Kerevitafl, SAP up-

grade projesinin donan›m altyap›s›

ve hizmet taraf›nda, kalite ve dene-

yimine güvendi¤i TURCom Teknolo-

ji’yi tercih etti.  

Dondurulmufl meyve ve sebze üreti-

minden sonra, yine alan›nda ilk firma

olarak, 1990 y›l›nda SuperFresh mar-

kas› ile meyve/sebze, su ürünleri, pizza

çeflitleriyle perakende pazar›na giren

Kerevitafl, Türk tüketicisini, daha önce

bilinmeyen dondurulmufl ürün kavram›

ile tan›flt›rd›.  

Zaman içinde ürün gam›n› geniflleterek

ton bal›¤› konservesini pazara sunan ve yine Türkiye’de ilk

konserve m›s›r› da tüketiciye sunan Kerevitafl, lezzetli ve ka-

liteli ürünleri ile HACCP ve TSE-ISO- 9000 üretim ve kalite

güvence sistem belgelerine de sahiptir.

Türkiye’de SAP ortam›ndaki ilk uygulama…
Sektörünün teknolojik geliflmelerini yak›ndan takip eden Ke-

revitafl, altyap›s›nda VMware platformuna geçmeye karar

verdi. VMware platformunun, Türkiye’de SAP ortam›ndaki ilk

uygulamas› olmas› yönünden önem tafl›yan bu proje, pek çok

SAP müflterisi için de referans olacak bir proje niteli¤indedir.  

Veri Depolama Sistemleri taraf›nda müflteri ihtiyaçlar› do¤-

rultusunda, ürün tercihimiz NetApp oldu

diyen Kerevitafl Bilgi Sistemleri Müdürü

‹brahim AYSU flöyle devam etti:

“ Netapp özellikle snapshot teknolojile-

rinde sundu¤u avantajlar sayesinde,

projenin çok daha efektif ve minimum

risk ile gerçeklefltirilmesini sa¤lad›.

Yine SAP teknik operasyonlar›nda da

süreçleri k›saltarak zaman ve para-

dan tasarruf etmemizi sa¤lad›.”  

Neyi nas›l yapt›k?
TURCom ile çal›flmalar›n› ilk a¤›z-

dan TURCommunique okuyucula-

r›na aktarmak isteyen AYSU proje

realizasyonu ile ilgili olarak da

flunlar› anlatt›:

“SAP ECC 6.0 upgrade proje-

sinde, SAP’nin tüm veritaban›

ve fonksiyonlar›n›n yeni versiyo-

na ve donan›m altyap›s›na geçirildi¤i sistemde

SAP’nin efektif olarak kullan›lmas› için donan›msal ve fonk-

siyonel olarak baz› ihtiyaçlar›m›z vard›. Zira SAP bizim tüm

KEREV‹TAfi’TAN
VER‹ DEPOLAMA ALANINDA  TÜRK‹YE’DE B‹R ‹LK …

“Perakende dondurulmufl g›da sektörünün lider firmas› olarak,
TURCom’la gerçeklefltirdi¤imiz sunucu, storage (veri depolama) ve
VMware projesi ile zaman ve maliyetten tasarruf ettik ve özelikle

SAP kullan›c›lar›na örnek olacak bir projeyi de beraberce
gerçeklefltirdik.”

‹brahim AYSU, Kerevitafl, Bilgi ‹fllem Müdürü
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kurumsal uygulamalar›m›z için önemli

bir kaynak…  E¤er SAP’de bir üst versi-

yona geçmeseydik ifl süreçlerimizde

ciddi aksamalar meydana gelecekti.

Ancak geçifl süreci de zahmetli ve

riskli bir süreçti. 

Bu noktada radikal bir karar ald›k

ve SAP dâhil tüm sistemlerimizi

VMWare ile sanallaflt›rmaya karar

verdik. Sanal veri depolama çö-

zümleri aç›s›ndan önemli bir ça-

l›flma oldu¤una inand›¤›m›z

TURCom ile yapt›¤›m›z çal›flma-

da veri depolama sistemleri ta-

raf›nda NetApp, sunucu tara-

f›nda HP ürünlerini kulland›k.

Ürün taraf›nda güvenebilece-

¤imiz ürünleri seçmek kadar

bu çal›flmadaki partnerimizi

de do¤ru seçmek son dere-

ce önemliydi. Tüm proje bo-

yunca geçifller ve hayata

geçen projemiz s›ras›nda da prob-

lemleri rahatça halledebilecek, seçti¤imiz ürünleri za-

manl› olarak sa¤layabilecek proje orta¤›m›z TURCom oldu.

Zira uzun y›llard›r çok çeflitli projelerde çal›flt›¤›m›z TUR-

Com’ un hizmet kalitesi ve deneyiminden son derece emin-

dik. 

Ayr›ca SAP sistemlerimizi ve tüm kurumsal uygulamalar›-

m›z› VMWare ortam›nda sanallaflt›rma projesi Türkiye’de ilk

kez Kerevitafl bünyesinde kuruluyor. Bu noktada, projemize

inanan ve tam destek veren Kerevitafl Genel Müdürü Say›n

Ergun AKKAYA’ya teflekkür etmek istiyorum.” 

Neler kazand›k?
Firma sistemlerinin fiziksel sunucular üzerinde, sanal sunu-

cular olarak çal›fl›rken, VMWare’in VMotion, DRS, HA gibi

özellikleriyle uçtan uca çok yüksek hata tolerans› oldu¤unu

bilmenin kendilerine güven verdi¤ini anlatan ‹brahim AYSU

proje sonundaki kazançlar›n› da flöyle anlatt›: 

“Örne¤in, SAP sistemimizin üzerinde çal›flt›¤› sunucunun

haf›zas›n›, SAP sistemimizi 1 saniye bile kesintiye u¤ratma-

dan de¤ifltirebiliyoruz. Kullan›c›n›n sistem donan›m›n›n de-

¤iflti¤inden haberi

bile olmuyor, bu s›ra-

da üretim, sat›fl gibi

tüm kritik operasyon-

lar kesintisiz olarak

devam ediyor. Ayr›ca,

yine VMWare sayesinde

sunucu yat›r›mlar›nda

büyük tasarruf sa¤lad›k.

Örne¤in, k›sa bir süre

sonra gerçeklefltirmeyi

düflündü¤ümüz SAP BW

projemiz için ek sunucu ya-

t›r›m› yapmak zorunda ol-

mad›¤›m›z› bilmek çok güzel.

Ayr›ca veri depolama konso-

lidasyonunu NetApp SAN sto-

rage üzerinde gerçeklefltiriyo-

ruz. NetApp, saatler hatta gün-

ler süren SAP sistem kopyala-

ma ve tafl›malar›, backup-resto-

re gibi ifllemleri dakikalar merte-

besinde yapabilmemizi sa¤lad›¤›

için, zaman ve maliyetten önemli

ölçüde tasarruf ediyoruz. 

TURCom aç›s›ndan…
“TURCom Teknoloji olarak müflterilerimizin sorunlar›n›n çö-

zümü bizim için ön plandad›r” diyen TURCom Teknoloji Ku-

rumsal Sat›fl Yöneticisi Eda KARACA ERO⁄LU “ Bu nedenle

müflteri ihtiyac›na göre ürün ba¤›ms›z, ancak uzmanl›klar›-

m›zdan taviz vermeden çal›fl›r›z” fleklinde konufltu.

Bazen daha da iyi sonuçlar alabilmek için, oluflturdu¤umuz

çözümlerde bir veya daha fazla markay› uyum içinde bir ara-

ya getirebildiklerini belirten TURCom Teknoloji Veri Depola-

ma Sistem Çözümleri Departman Yöneticisi Hülya OKTAY

ise “Bu da tabii ki tecrübe, ürün ve proje yönetiminde uzun

y›llara dayanan tecrübeleri gerektiren bir durum. Kerevitafl’

›n ifl süreçlerinde de birden fazlay› markay› bir araya getir-

dik. Sunucuda HP, sunucu sanallaflt›rmas› için VMWare, veri

depolamada NetApp kulland›k. Bu projede veri depolama

anlam›nda firmada, ürünün hem SAN, hem de NAS ve dosya

sunucusu olarak kullanabilmemiz Netapp’› tercih etmemiz-

deki belirleyici etkenler oldu” dedi.



baflar› hikayesi

40 Aral›k 2007 /   

Evrensel kalitedeki finansal hizmetleri saye-
sinde müflteri ve hissedarlar›na yüksek kat-
ma de¤er sunan TEB (Türk Ekonomi Banka-
s›), 1927 y›l›ndan bu yana Türk finans sektö-
ründe önemli bir yere sahiptir.
Müflterilerinin memnuniyetini ön planda tu-
tarak, kurumsal yönetim konusunda ulusla-
raras› uygulamalara tam uyum sa¤lam›fl, üst
seviyede ifl ahlak›na sahip ve de¤iflime aç›k
yap›s›yla da ülkemiz bankac›l›k uygulamala-
r›n›n geliflimine katk›da bulunan TEB; tekno-
loji alan›ndaki yat›r›mlar›n› da bu ilkeler
prensibinde yönlendiriyor.
Her geçen gün art›rd›¤› flube say›s›yla ka-
zançl› hizmetlerini müflterilerinin çok daha
yak›n›na tafl›yan Türk Ekonomi Bankas›; 114’
ü aflk›n flubesini G.SHDSL teknolojisine TUR-
Com’dan ald›¤› dan›flmanl›k ve servisler ile
tafl›d›. Yeni bir network teknolojisi olan
G.SHDSL ile veri hatlar› için yeni imkânlar sa¤layan banka,
ayn› zamanda daha yeni teknolojiyi daha uygun maliyetler
ile kullanmaya bafllad›. fiube – merkez aras›ndaki iletiflim
maliyetlerinde önemli bir avantaj sa¤layan TEB bu altyap›ya
6 ayl›k bir deneme sürecinden sonra geçme karar› verdi.

Uygulama…
TEB ifl a¤› yap›s›n› G.SHDSL’e tafl›madan önce, bu yeni tek-

nolojinin performans›n›n bankan›n ihtiyaçlar›n› karfl›layaca-
¤›ndan emin olmak istedi.  Pilot olarak seçti¤i flubelerde yak-
lafl›k 6 ay G.SHDSL’›n performans›n› deneyen kurum, dene-
meler sonucunda bölge ba¤lant›lar›nda bu teknolojinin kul-
lan›lmas›na karar verdi.
Projede TURCom’ un profesyonel olarak verdi¤i Telekomüni-
kasyon Dan›flmanl›¤› servislerinden faydalanan TEB’ in ilk
olarak ‹stanbul ve ‹zmir’ deki 34 MbPS ATM baflvurular› ya-
p›ld›. Akabinde ‹stanbul merkez ve ‹zmir Felaket Önleme ve
Yedekleme Merkezi  (DRC) için kullan›lacak Cisco marka rou-
terlar ve gerekli kartlar temin edildi.  Bölgelerde ise alterna-

tif G.SHDSL modemler kullan›ld›.  Tüm flubeler için gerekli
TT baflvurular› yap›larak merkez ve ‹zmir DRC ‘de SDH üze-
rinde sonland›r›ld›. Kurulumlar yap›l›rken bankan›n standart-
lar› göz önünde tutularak banka flubelerinin d›fl›nda sonlan-
d›r›lm›fl hatlar iç lokasyona kadar döflenen kanallarla telefon
krone, kutular›na ve aktif cihazlara kadar getirildi ve istenen
standartlarda etiketlemeleri yap›ld›. Hatlar›n bölge ve mer-
kezde çal›flt›¤› test edilerek bankaya teslimi yap›ld›.

Yedekli bir flube a¤ yap›s›… 
Bankac›l›k/Finans sektöründeki kesintisiz ve h›zl› çal›flman›n
önemini bilen TURCom Teknoloji kurumun talep ve görüflle-
rini göz önüne alarak, TEB’ in a¤ yap›s› içinde Türk Telekom
(TT) taraf›nda yedekli bir yap› kurdu. Sektörde nadir olarak
uygulanan ve gerçekten uzmanl›k gerektiren projeler olan
yedekli a¤ yap›lar›n›n kurulumunda uzman TURCom; bu gü-
ne kadar pek çok kuruma risklerini azaltan bu iletiflim yap›-
s›n› sa¤lad›. TEB’ in flubelerindeki hatlar›n tan›m›n› ‹stan-

TÜRK EKONOM‹ BANKASI  (TEB); YÜZLERCE
fiUBES‹N‹N ‹LET‹fi‹M ALTYAPISINI “DSL” 
TEKNOLOJ‹LERE TURCom SERV‹SLER‹ ‹LE TAfiIDI

“Bir banka için her fley demek olan iletiflim altyap›m›zda,
xDSL flebekemizi TURCom Teknoloji’ nin emin ellerine

teslim ederek, bankac›l›k uygulamalar›na çok daha fazla
odaklanabiliyoruz.”

Orhan ILICA, TEB Network Yöneticisi



41/ Aral›k 2007   

bul’a ve ‹stanbul
merkezi herhangi
bir sebeple kesinti-
ye u¤rad›¤›nda hat-
lar ‹zmir’e yönlene-
cek flekilde yap›ld›.
G e r ç e k l e fl t i r i l e n
projede sonradan
ç›kabilecek sorunla-
ra karfl› kurumsal
network çeflitli kriz
senaryolar›na göre
test edilerek, proje
bankaya teslim edil-
di.

Sat›fl sonras› hat
destekleri TUR-
Com’dan…
TEB’ in flube – mer-
kez a¤ yap›s›n›n
G.SHDSL olarak ye-
nilenmesine iliflkin
proje kapsam›nda

kurulan tüm hatlar›n bak›m› TURCom Teknoloji’nin uzman
kadrosunun ellerine ilk etapta 6 ay boyunca  b›rak›ld›. 

Böylece Türkiye’nin her yerinde, hatlarda ç›kan tüm ar›zala-
r›n takip ve çözümü 7x24 olarak TURCom taraf›ndan yap›ld›.
Yenilenen WAN yap›s›na yönelik projeleri kapsam›nda veri-
len alt› ayl›k bak›m anlaflmas› boyunca al›nan hizmetten
memnun kalan TEB; proje kapsam›ndaki sat›fl sonras› destek
bitti¤inde de tüm xDSL data hatlar›n›n network bak›m› tara-
f›nda tekrar TURCom Teknoloji ile çal›flmay› seçti.

De¤iflen genel merkez binas›n›n teknoloji altyap›-
s›nda da TURCom deste¤i… 
TURCom’ un profesyonel hizmetleri içinde yer alan “Tekno-
loji Altyap›lar› Tafl›ma” servislerini kullanan pek çok firma gi-
bi TEB’de F›nd›kl›’daki eski Genel Müdürlü¤ü’nü Ümrani-
ye’deki yeni binas›na tafl›rken TURCom’dan hizmet ald›. Bu
kapsamda TEB ile TURcom;

1) Transmisyon altyap›s›n›n yeniden projelendirilmesi,
2) Bak›r ve Fiber kablo yat›r›mlar›n›n takip ve dan›flmanl›¤›,
3) Metro Ethernet (ME) , SDH ve Radyo Link SDH yedekleme

projeleri dan›flmanl›¤›,
4) TT nezdindeki tüm görüflme, baflvuru, takip ve tesis ifl-
lemlerinin yap›lmas›, gibi tüm kurumsal tafl›nmaya yönelik
ifllemlerde ortak çal›flt›. TURCom Sat›fl  Yöneticisi Hakan
fiENSES; TEB in  tafl›nma  projesi  dan›flmanl›¤›n›n halen de-
vam etti¤ini yap›lan toplant› ve projelerle önümüzdeki aylar-
da da projedeki ortak çal›flma ortam›n›n sürece¤ini belirtti.

TEB, TURCom’ u nas›l de¤erlendiriyor…
TURCom ile yapt›klar› çal›flmalar› genel olarak de¤erlendi-
ren TEB Network Yöneticisi Orhan ILICA flunlar› söyledi: 
“Bir banka için her fley demek olan iletiflim altyap›m›zda,
xDSL flebekemizi TURCom Teknoloji’ nin emin ellerine teslim
ederek, bankac›l›k uygulamalar›na çok daha fazla fokus ola-
biliyoruz. Zira herkesin bildi¤i gibi finans sektörü ile tekno-
loji günümüzde ayr›lmaz bir bütün halinde, özellikle de ileti-
flim teknolojileri çok çok önemli. Bu anlamda bünyesinde
100’lerce sertifikal› iletiflim teknolojisi uzman› bar›nd›ran bir
kurumun bize sa¤layaca¤› avantajlardan faydalanal›m dedik
ve bu alanda profesyonelli¤i, çal›flma disiplini ve deneyimle-
rine güvendi¤imiz TURCom Teknoloji ile çal›flmay› tercih et-
tik. Sonuç ortada… Koskoca bir network’u yepyeni bir tekno-
loji altyap›s›na beraberce adapte ettik ve yolumuza devam
ediyoruz.”
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Akaryak›t ana da¤›t›m flirketi olarak ticari faaliyetlerine 1994 y›-
l›nda bafllayan Akpet Akaryak›t, sektördeki yerini k›sa sürede
sa¤lamlaflt›rd›. Faaliyetlerini kaliteden ödün vermeden gerçek-
lefltirme prensibiyle sürdüren Akpet; tecrübeli kadrosu ve kali-
teli ifl gücüyle hizmet verdi¤i istasyonlar sayesinde zengin bir
bilgi birikimi sa¤lad›. 
Akpet;  yurt çap›ndaki  120 istasyonu ile kesintisiz iletiflim ku-
rarken, merkezinde de yüksek h›zl› internet ile çal›flmalar›na son
sürat devam ediyor. 

Akpet istasyonlar› merkezi, h›zl› ve güvenli bir flekilde
internete ulafl›yor…
Projeye; ülke çap›nda 120 istasyonun otomasyonunun sa¤lan-
mas›, istasyonlar›n merkezi veri ba¤lant›lar›n›n gerçeklefltiril-
mesi ve “switch” altyap›lar›n›n yenilenmesi, merkezde h›zl› in-
ternet eriflimi ile güvenlik ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için bafllan-
d›. ‹lk olarak merkeze 5Mbps Metro Ethernet (ME) al›nd›.  Daha
sonra istasyonlara al›nan G.SHDSL hatlar merkezdeki ME’de
sonland›r›ld›. ‹stasyonlardaki G.SHDSL hatlar sonras›nda ifllet-
me aç›s›ndan Akpet’e avantaj sa¤lamak üzere TURCom Tekno-
loji’nin kardefl kuruluflu olan Telnet Telekom ad›na al›nd›. ‹stas-
yonlarda ve merkezde gerekli cihazlar›n kurulum ve konfigüras-
yonlar› yap›ld›. Merkezde G.SHDSL internet eriflimi sa¤lanarak,
gerekli firewall kurulumu yap›ld›. Kurulan firewall, “active acti-
ve” olarak yedekli çal›flt›r›larak, merkeze Cisco 3825 router ko-
numland›r›ld›.  Akpet genel merkezine ve bölgelerdeki dolum te-
sislerine ise HP marka “switch”ler kuruldu.

Proje sonras› destek de TURCom’dan…
Proje tamamland›ktan sonra Hat Bak›m Ürün Destek (HBUD)
sözleflmesi kapsam›nda, hatlarla ve ürünlerle ilgili bak›m deste-
¤i verilmeye baflland›.
Merkeze “What’s Up Gold” yaz›l›m› kurularak, tüm istasyonlar›n

veri hatlar›n›n merkezden izlenmesi sa¤land›. ‹stasyonlarda ise;
Cisco 878-K9 routerlar kullan›ld›. Telnet Telekom ad›na al›nan
G.SHDSL hatlar ile ayl›k Türk Telekom kira giderlerinden avan-
taj sa¤land›.

Akpet’e tek altyap› tam destek…
Proje sonras›nda merkezi faturalama ile fatura takibi Akpet üze-
rinde bir ifl yükü olmaktan ç›kt›. Ayr›ca sistem kurulduktan son-
ra Hat Bak›m Ürün Destek (HBUD) alan Akpet istasyonlar›nda
oluflabilecek ar›za ve sorunlara çok k›sa sürede müdahale edili-
yor ve böylece sistemin kesintisiz çal›flmas› sa¤lan›yor.

Ne dediler? 
Çok flubeli ve yüksek bant geniflli¤i ihtiyac› olan firmalarda bu
projenin rahatl›kla uygulanabilece¤ini aktaran TURCom Tekno-
loji Sat›fl Yöneticisi Yasemin KARSLIO⁄LU flunlar› anlatt›:
“ Firma G.SHDSL hatlarla kablolu modemler, Kanall› E-1, T-1, Fra-
me Relay ve di¤er iletiflim araçlar›ndan farkl› olarak televizyon
yay›nlar›ndan ev tiyatrosuna, ses, veri ve video görüntüsünü tek
bir medya üzerinden tafl›yabilecek bir bant geniflli¤ine sahip ol-
du.  Proje, Metro Ethernet ile 1 Gbps’lere kadar bant geniflli¤i
sa¤layabilen, di¤er teknolojilerden farkl› olarak da protokol dö-
nüflümlerine ihtiyaç duymaks›z›n uçtan uca ethernet kullan›lan
bir yap›da dizayn edildi.   Böylece Akpet sadece günün ihtiyaç-
lar›n› de¤il, gelece¤in kapasite ve h›z ihtiyaçlar›n› da sa¤layabi-
lecek bir teknoloji ile projesini realize etti. 

Baz› Kazançlar…
Projede; LAN ve WAN aras›nda basit, ucuz, genifl bantl› ara ba¤-
lant› imkan›, ATM, Frame Relay gibi servislere oranla daha h›zl›
servis imkan›, daha az donan›m gereksinimi ve iflletme maliyetle-
rinde avantaj sa¤land›. 
Ayr›ca yap›lan HBUD sözleflmesi kapsam›nda da istasyonlar›n
G.SHDSL hatlar› ve merkezin Metro Ethernet hatt›, internet eri-
flimleri sürekli kontrol edilerek, ar›za durumunda otomatik olarak
ar›zan›n en k›sa sürede giderilmesiyle ilgili 7/24 hizmet veriliyor.

Akpet Hakk›nda
Aytemiz Grubu'nun 43 y›ll›k sektör tecrübesini arkas›na alarak
1997 y›l›nda faaliyete bafllayan Akpet, Türkiye'deki lisansl› 50
akaryak›t ana da¤›t›m flirketinden biri olup, Türkiye'nin yüzde
yüz yerli sermayeli en büyük akaryak›t da¤›t›m flirketleri aras›n-
da yer almaktad›r.

AKPET; YURT SATHINDAK‹ ‹STASYONLARININ
OTOMASYONUNU TURCom GERÇEKLEfiT‹RD‹

Akaryak›t Ana Da¤›t›m fiirketi olarak yurt çap›nda 700 istasyonu olan Akpet
Akaryak›t, istasyonlar› ile h›zl› ve kesintisiz iletiflimin keyfini ç›kar›yor.
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‹stanbul’da 9 flubesi ile perakende sektöründe 1992’den bu yana
hizmet veren Biçen Marketleri ça¤dafl, kaliteli, ekonomik hizmet
ve ürünleri ile sürekli bir geliflim içindedir. “Sürekli müflteri
memnuniyeti” ni sa¤lamak üzere çal›flmalar›na aral›ks›z devam
eden Biçen Marketleri bu anlamda teknolojik altyap›s›na yapt›¤›
yat›r›mlar› da ihmal etmiyor.

Neler yap›ld›? Neler Kazan›ld›?
Geliflen yap›s›n›n ihtiyaçlar›na uygun olarak müflterilerine daha
kaliteli hizmet götürebilece¤i yeni teknolojileri bünyesine adap-
te etmek için TURCom Teknoloji’den “ Teknoloji Dan›flmanl›¤›”
hizmetleri alan kurumda yap›lan fizibilite çal›flmalar› sonucu,
katma de¤erli bilgi ve iletiflim teknolojisi servisleri Biçen Market-
lerine TURCom taraf›ndan sunuldu.
Öncelikle, bilginin çok de¤erli oldu¤u perakende sektöründe, ve-
ri yedeklemesi (back-up) konusunda harekete geçildi ve firmaya
eski tip kartufllarda yedeklenen verileri için daha ça¤dafl bir ye-
dekleme ortam› çözümü sunuldu. Zira eski tip kartufllu sistem-
lerde yedeklendi¤i düflünülen veriler ihtiyaç oldu¤unda ve kulla-
n›lmak istendi¤inde mevcut veri y›¤›n›n ço¤u zaman sadece
%30’l›k k›sm›n›n kaydedilebildi¤i, “back-up”larda  %70 oran›n-
da bir kay›p yafland›¤› gözlemlenmifltir.
“Arcvault” yedekleme ünitesi ve CA’ in veri yedekleme yaz›l›m›
ile Biçen Marketlerine kurulan yeni yedekleme sistemi ile oto-

matik  do¤ru ve ça¤dafl bir “back-up” sayesinde imkan›na ka-
vufltuklar›na anlatan Biçen Marketleri Bilgi ‹fllem Müdürü Halit
UZUN, TURCom ile gerçeklefltirdikleri di¤er bir çal›flmay› da
flöyle özetledi: 
“ e-posta sunucumuz TURCom ile çal›fl›ncaya kadar d›flar›da tu-
tuluyordu. Bu durumda ço¤u zaman mail sistemlerimiz aç›s›n-
dan d›flar›ya ba¤›ml› bir durumda kal›yorduk. Özellikle raporla-
ma konusunda sorunlar yaflamaktayd›k. Bu noktada TUR-
Com’un önerisi ile aç›k iflletim sistemine geçtik. TURCom bize
paket bir Linux çözümü oluflturdu. Bu paket çözüm Linux kuru-
lumu, mail sunucu ve anti virüs çözümlerini içermekteydi.” 
Bu flekilde giden-gelen e-postalar›nda güvenli¤inin maksimum
seviyeye tafl›nd›¤›n› belirten UZUN; mail sunucular›n› da kendi
bünyelerinde bar›nd›rmaya bafllad›klar›n› ve gerekli tüm rapor-
lamalar› art›k kolayca yapabildiklerini sözlerine ekledi.
TURCom Teknoloji Kurumsal Sat›fl Yöneticisi Fatih KARA ise 
“Biçen Marketleri’nin mail güvenli¤i konusunda Linux’ ›n sa¤la-
d›¤› güvenlik d›fl›nda yap›, di¤er güvenlik sistemleriyle de des-
teklendi. Trend Micro’ nun “Client Server” güvenlik yaz›l›m› ile
ilk bak›flta iki katmanl› bir güvenlik yap›s› kuruldu.  Trend Mic-
ro’nun çözümü sunucular ve desktop kullan›c›lar› için genifl bir
virüs korumas› yap›yor ve virüslere, kötü amaçl› kodlara karfl›
güçlü, çok katmanl› bir koruma sa¤l›yor.” flekilinde konufltu.

B‹ÇEN MARKETLER‹; VER‹ YEDEKLEME VE LINUX
ÇÖZÜMLER‹N‹ TURCom ‹LE SA⁄LADI

“TURCom Teknoloji’den “ Teknoloji Dan›flmanl›¤›” hizmet-
leri alan Biçen Marketleri bünyesinde yap›lan fizibilite

çal›flmalar› sonucu bilgi ve iletiflim teknolojisi  (ICT) servis-
lerini yeniledi. Kurumumuz yeni sistemi ile art›k otomatik olarak daha do¤ru ve ça¤dafl

bir yedekleme imkân›na kavufltu.”

Halit UZUN, Biçen Marketleri, Bilgi ‹fllem Müdürü 
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TURCom ile iki ayr› proje kap-

sam›nda çal›flan Sandoz Türki-

ye veri iletiflimine yönelik ola-

rak gerçeklefltirdi¤i “Kurumsal

SDH”  ve “Özgür ve H›zl› Çal›-

flanlar” projeleri ile ülkemizin

örnek kurumlar› aras›nda yer

al›rken uluslararas› platformda

ise Sandoz Türkiye’nin ad›n› ön

plana ç›kard›.

Sandoz, TURCom ile imza att›¤› projelerinde kendi bünyesi

için veri altyap›s›n› daha performansl› ve güvenilir olan SDH

platformuna tafl›d›. Ayr›ca çal›flanlar›n›n da internetin avan-

tajlar dünyas› üzerinde zaman ve mekân s›n›r› olmadan iflle-

rini yürütmelerini sa¤layacak altyap›ya kavuflturdu. 

Sandoz Türkiye’nin Kurumsal Veri ‹letifliminde
“Performans ve Güvenilirlik”
Ön Planda…
Kurumun Gebze Organize Sanayi

bölgesinde bulunan merkez ofisi ile

Pendik, Tuzla lokasyonlar› aras›nda

öncesinde var olan Frame Relay ve

Leased Line hatlar optik teknolojinin

kullan›ld›¤› SDH üzerine TURCom çö-

zümleri ile tafl›nd›. Böylece WAN alt-

yap›s›n› yenileyen Sandoz yeni siste-

mi ile yüksek veri trafi¤i için daha

performansl› ve güvenli bir ortam

sa¤lam›fl oldu. 

TURCom, sundu¤u SDH çözümleri

ile Dünya’da ABD ve Almanya gibi

büyük pazarlarda lider olan Sandoz

‹laç’›n Türkiye organizasyonuna ait

network altyap›s›n› yeniledi. Böylece

kurumun giderek yo¤unlaflan veri

trafi¤inde önemli oranda h›z ve per-

formans sa¤lad›.

Sandoz Türkiye Çal›flanlar› “Özgür ve H›zl› Çal›flan-
lar” Projesi ile Zaman ve Mekân S›n›rlamas› Olma-
dan Çal›flacak…
Günümüzde kurumlar çal›flanlar›na sa¤lad›klar› ba¤›ms›z ça-

l›flma platformlar› ile övünüyorlar. Pek çok firma iletiflim alt-

yap›lar›n› güçlendirip, uzaktan eriflime yönelik ifl ve yönetim

süreçleri ile çal›flanlar›n› zaman ve mekânla s›n›rlamaks›z›n

onlar›n maksimum ifl verimlili¤i için çaba harc›yor. Bu tip ifl

süreçlerini kurabilen firmalar Dünya’ da dahi henüz çok az.  

Genel olarak alan›nda seçkin ve lider olan bu kurumlar›n ça-

l›flan memnuniyetleri ve performanslar› da oldukça dikkat çe-

kici bir profile sahip.

Sandoz Türkiye’ de kendi 500 çal›flan›n›n internetin avantajla-

r› ile ifl yapabilmeleri için ADSL’in olanaklar›n› kullanmaya

SANDOZ ‹LAÇ ZAMAN VE MEKÂNDAN 
BA⁄IMSIZ ÇALIfiIYOR
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Novartis’e ba¤l› olarak “jenerik farmasötik” ürünlerde dünya
lideri olan Sandoz ‹laç, kurumsal veri hatlar›n› son 

teknolojiler ile yenilerken büyük bir çal›flan kadrosunun
internet kullan›m›n› ADSL teknolojisini kullanarak artt›r›yor.
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karar verdi. Onlara bu imkan› sunaca¤› projesini de TURCom

ile beraber gerçeklefltirmeye bafllad›. 

Sandoz Türkiye, çal›flanlar›n›n internet üzerinden ba¤›ms›z bir

flekilde ifl yapabilmeleri için TURCom’ un iletiflim omurgas› ifl-

letmecisi ve ISS’i olan Telnet Telekom ile çal›flmaya bafllad›. 

Ülkemizin önde gelen Telekom firmalar›ndan olan Telnet;

Türk Telekom ile yapt›¤› çal›flmala› sonucunda, ADSL portlar›

Sandoz’ un 500 çal›flan› için, ayr› ayr› tahsis ettirdi. Yine tüm

lokasyonlarda cihaz kurulumlar› ve konfigürasyonlar›n›da

TURCom uzman kadrosu yapt›.

TURCom ile yapt›klar› projeleri de¤erlendiren Sandoz ‹laç Tür-

kiye Bilgi ‹fllem Müdürü Bülent SÖYLEMEZ, flunlar› söyledi: 

“ Her iki veri iletiflim projemizde de TURCom ile çal›flmay› ter-

cih ettik. Çünkü bu iki çal›flma içinde gerekli h›z, tecrübe, ül-

ke teknoloji altyap›s›nda ve bu yap›da kullan›lacak cihazlar

üzerindeki TURCom’ un hâkimiyeti bizi etkiledi.  SDH alan›n-

da yapt›¤›m›z kurumsal veri iletiflimi altyap›m›z›n yenilenme-

sine yönelik çal›flmam›z bize geliflen BT altyap›m›z için h›z gü-

venlik, performans sa¤lad›.

Bunun yan›nda ifl süreçleri için hem uluslararas› platformda

hem de ülkemizin çal›flma anlay›fl› için bir devrim niteli¤i ta-

fl›yan bir projemiz de “Özgür ve H›zl› Çal›flanlar” isimli çal›fl-

mam›zd›. Burada ana amac›m›z çal›flanlar›m›z›n gerekti¤inde

internet vas›tas›yla evlerinden de ofise eriflerek, ba¤›ms›z ça-

l›flma rahatl›¤›na sahip olmalar› idi. Sonuçta bizim çok fazla

say›da personelimiz ofis

d›fl›nda, mesela hasta-

nelerde çal›fl›yor. Ancak

sonuçta çeflitli raporla-

malar yapmalar› gereki-

yor. Bunun içinde ofisten

ba¤›ms›z olarak çal›flma-

lar› gerekli. Biz Bilgi ‹fl-

lem ekibi olarak çal›flan-

lar›m›za internet platfor-

munu açarak onlara za-

man ve mekândan ba-

¤›ms›z ve oldukça h›zl›

bir çal›flma ortam› yarat-

m›fl olduk.”

Çal›flanlar›n evlerine ku-

rulan ADSL hatlar›n ve

ürünlerinin bak›m› için

de TURCom’u tercih et-

tiklerini belirten SÖYLEMEZ bu konudaki TURCom iflbirlikleri-

ni ise flu flekilde özetledi:

“ Firmam›z çal›flanlar› herhangi bir ar›za ç›kmas› durumunda

TURCom’un 7/24 hizmet veren Help Desk‘ine baflvuruyorlar.

Ar›zaya uzaktan müdahale ile sonuç al›nam›yorsa,  hemen

uzman teknik ekip gönderilip, gerekli çal›flma yap›l›yor.  Böy-

lece bizde Bilgi ‹fllem Birimi olarak ayr›ca eleman maliyetine

katlanmad›¤›m›z gibi detaylara gömülerek bütünü kaybetmi-

yoruz. Kurumumuzun IT çal›flmalar› için daha etkin bir flekil-

de yol almak üzere stratejilerimizi daha iyi belirliyor ve süreç

yönetimi yapabiliyoruz.”

Ayr›ca Avrupa’da ki Sandoz ‹laç’›n baz› bölgelerinde çal›flan-

lara yönelik bu tip projelerin önceden denendi¤ini fakat iste-

nen sonucun sa¤lanamad›¤›n› belirten SÖYLEMEZ; “Merkezi-

miz Almanya’da ve dünya üzerinde çeflitli ülkelerdeki ofisleri-

mizde binlerce çal›flan› olan çok uluslu bir firmay›z. Bu anlam-

da Sandoz’ un Türkiye ofisinin bu projeyi baflar›l› k›lmas›n›n

Türkiye ve Türk ifl gücü aç›s›ndan da çok anlaml› oldu¤unu

düflünüyorum. “ dedi. 
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‹thalat, ihracat ve gümrükleme hizmetleri veren ‹tano ‹tha-

lat ‹hracat’›n kardefl kuruluflu Asist Gümrükleme; TURCom

Teknoloji’nin kurdu¤u Linux sistemi ile web ve içerik filtrele-

me yaparak, virüs ile spam gibi zararl› uygulamalar› sitemin-

den uzak tutuyor. Tek bir sunucu üzerine Linux ile kurulan

sistemler sayesinde tüm ihtiyaçlar› karfl›lanan firma, ifl ve-

rimlili¤ini daha da artt›rd›. 

21. yüzy›la uygun hizmet anlay›fl› ile müflteri memnuniyetini

her fleyin üstünde tutan Asist Gümrükleme’de Linux üzerin-

de kurulan mail ve web sistemlerinin güvenli¤ine  yönelik ya-

p›y› kurum Bilgi ‹fllem Müdürü Murat FEND‹ anlatt›:  

“ Giderek artan güvenlik ihtiyaçlar›m›z için anti-virus, anti-

spam, web filtrelemeyi sistemimize bir performans yükü ge-

tirmeden yapmak istiyorduk. TUR-

Com Teknoloji’nin Linux gibi aç›k plat-

formlar konusunda son derece dene-

yimli ekibinin önerdi¤i Linux sistemle-

rini kurarak tüm bu sorunlar›m›z›, sis-

tem performans›ndan taviz vermeksi-

zin çözdük.”

Bu projede ihtiyaçlar›na uygun kuru-

lan Linux yap› sayesinde 4 kat güven-

li bir anti-virüs yaz›l›m›na sahip olduk-

lar›n› anlatan FEND‹; “…Yaz›l›mlar›n

güncellefltirme ifllemleri otomatik

olarak sistem taraf›ndan yap›l›yor.

Böylece sistem daima güncel oluyor.

Yine veri almay› ve göndermeyi sa¤-

layan FTP deste¤i aktif edilerek, onun

da güncellenmesi sa¤lan›yor. Sistem-

de “spam” korumas›, içerik filtreleme

ve “spam” filtreleme de istedi¤imiz

düzeye getirildi.” dedi.

Neler Kazan›ld›?
Asist Gümrükleme için gerçeklefltirdikleri Linux projesini;

mail, web ve sistem güvenli¤i konusunda sorun yaflayan ve

sistemlerini güçlendirmek isteyen her firmaya öneren TUR-

Com Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Yasemin KARSLIO⁄LU ise ku-

rulan sistemin kurulufla sa¤lad›¤› kazançlar› flöyle s›ralad›;

Linux Firewall : 

• Gelen, giden ve yönlendirilen tüm paketler filtrelendirilebilir.

• Ba¤l› bulundu¤u tüm ifl a¤› için “router” görevi görebilir.

• Statik ve dinamik her türlü yönlendirme yap›labilir.

• “DMZ zone” oluflturulabilir bu sayede tek bir gerçek IP ad-

resi dahi kullan›larak arka plandaki temel sunucular›n inter-

net üzerinden hizmet vermesi sa¤lanabilir.

• Paketleri layer (7. katman ) düzeyinde iflleyebilir bu sayede

msn, yahoo ve di¤er messenger uygulamalar› ile p2p uygu-

AS‹ST GÜMRÜKLEME; TURCom LINUX GÜVENL‹K
PAKETLER‹N‹ KULLANARAK ZIRHA BÜRÜNDÜ

46 Aral›k 2007 /   

“Gümrükleme sektöründeki kaliteli hizmetler ve müflteri
memnuniyetine verdi¤i önem ile dikkat çeken Asist

Gümrükleme, Linux iflletim sistemi ifl gücünü daha da
artt›rd›.”

Murat FEND‹, Asist Gümrükleme, Bilgi ‹fllem Müdürü
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lamalar› (edonkey, bittorrent, napster, imesh, kazaa v.s )

bloklayabilir.

• D›flardan ve içerden gelebilecek her türlü karmafl›k sald›r›

ve da¤›n›k ataklara karfl› özel koruma sa¤lar.

• Arkas›ndaki ifl a¤›n› güvenli bir flekilde internet trafi¤inden

yal›tarak maskeleme ifllemi yapar.

• Paket önceliklerini belirleyerek kesintiye u¤ramamas› ge-

reken uygulamalara öncelik verir.

• ‹stenildi¤i an sistem “IDS” ve “IPS” olarak çal›flt›r›labilir.

• Internet üzerinden de¤iflik noktalarda son kullan›c›lar VPN

deste¤i ile yerel ifl a¤›na güvenli bir flekilde dâhil olabilirler.

Bu ifllem için kullan›c› taraf›ndan ilave özel bir VPN kullan›c›

yaz›l›m›na ihtiyaç yoktur. Tüm Windows versiyonlar›nda var

olan VPN kullan›c› deste¤i ile uyumlu olarak çal›fl›r.

• Konsoldan web ara yüzünden ya da “GUI” yard›m› ile kolay

bir flekilde yönetilebilir.

Linux Proxy ve Content Filtering:
• S›n›rs›z say›da grup oluflturulabilir ve her gruba yönelik

özel geliflmifl filtreler uygulanabilir.

• “Caching” özelli¤i sayesinde internet trafi¤inde gözle gö-

rünür bir tasarruf sa¤lar.

• Tüm web trafi¤ini anti-virüs taramas›ndan geçirerek kulla-

n›c›ya ulaflt›r›r.

• Her türlü dosya uzant›s›n› denetleyebilir. Bu sayede kimin

hangi dosya uzant›s›n› internetten indirebilece¤ini kontrol

alt›na al›r.

• Çok geliflmifl ve kategorize edilmifl bir “kara liste” yap›s›

bulunmaktad›r. Bu yap›ya istenilen durumlarda müdahale

edilerek ekleme ve ç›kartma yapabilmektedir yine otomatik

olarak internet üzerinden de güncellenebilmektedir. 

• Internet eriflimlerine zaman ayar› yap›labilmektedir. 

• Çok geliflmifl bir “log” yap›s› vard›r. Bu sayede istenilen her

an eriflim kay›tlar› raporlanabilmektedir.

• Basit kullan›ml› bir web ara yüzü ile yönetimi çok kolayd›r.

• ‹stenilen her türlü kelime ya da içeri¤e göre filtreleme ya-

p›labilmektedir.

• Internet eriflimlerini kullan›c›lar›n IP adresi ya da kimlik

onaylama sistemi ile denetler.
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Türk Sermaye piyasa-
lar›n›n geliflmesi yö-
nünde pek çok ilki
gerçeklefltiren ‹fl Ban-
kas›’n›n; genifl yat›-
r›mc› taban›na sahip,
büyük portföyleri yö-
neten ve bu güne de-
¤in en fazla halka arz›
gerçeklefltirmifl men-

kul kuruluflu olan ‹fl Yat›r›m; irtibat bürosu ile yüksek h›zda
ba¤lant› kurabilmek üzere oluflturdu¤u iletiflim altyap›s› için
TURCom Teknoloji ile çal›flt›. 

‹fl Yat›r›m, TURCom Teknoloji’nin önerdi¤i kablosuz (wireless)
a¤ projesi ile ‹fl Kuleleri’ndeki merkez ofisi ve Levent’teki irti-
bat bürosu aras›nda kablo problemi olmadan, yüksek h›zda,
kesintisiz  veri al›flverifli yapabiliyor. 

Neler yap›ld›?
Proje öncesinde iki ofis aras›nda herhangi bir ba¤lant›lar› ol-
mad›¤›n› anlatan ‹fl Yat›r›m Bilgi Teknolojileri Müdürü Ark›n
fiENGÖNÜL; “… fiubelerimiz birbirlerini optik olarak görebil-
dikleri için TURCom Teknolojinin, karasal hat yerine “wireless”
ba¤lant› önerisi üzerinde durduk.” dedi ve flöyle devam etti: 

“Öncelikle iki ofisimizde keflif yap›ld›. Ofislerimizin birbirleri-
ni optik olarak görmesinde sorun olmad›¤› tespit edildi ve
sonras›nda kablosuz iletiflim için gerekli cihazlar›n kurulum
ve konfigürasyonlar› yap›ld›. Yo¤un testlerden sonra geçti¤i-
miz gerçek ortamda sistemin performans›ndan oldukça
memnun kald›k.” 

Neler Kullan›ld›?
TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Yasemin KARSLIO⁄LU so-
runsuz gerçeklefltirilen projede hakk›nda flunlar› belirtti: 

• 48 Mbps’ye ulaflabilen yüksek veri h›z›,

• 2.4 GHz güvenli radyo operasyonu, 

•ayarlanabilen modülasyon düzeni, 

•genifl operasyon alan›, 

•performans, güvenlik ve 

•SNMP bazl› yerel/uzaktan yönetim arac› ile noktalar aras›nda
FCC ve ETSI standartlar›na uyum, hesapl› ethernet ba¤lant›s›. 

Bu çözümü baflka kimler kullanabilir?
Wireless teknolojiler pek çok alanda tercih edilmekle beraber
birbirini optik olarak gören ofislerin hem gerçek hem de yedek
ba¤lant›lar› için de kullan›labilinir. Özellikle yüksek kapasiteli,
ekonomik ve geniflbantl› kablosuz  eriflim ihtiyac› olan firmalar
baflta olmak üzere kablolarla u¤raflmadan h›zl›ca iletiflim yap›s›-
n› kurmak isteyen kurumlar ya da yapt›¤› yat›r›m›n h›zl› geri dö-
nüflünü arzulayan kurulufllar için uygun bir çözümdür.

Nas›l çal›fl›yor?
Sistem, h›zl› ethernet ve TDM hizmetlerini 2.400 - 2.4835
GHz güvenlik band›nda tafl›r. Ses ve dataya tek bir link üzerin-
den etkili bir biçimde aktar›r. Herhangi bir ek harici ekipmana
gerek duyulmaks›z›n LAN (Yerel Alan A¤›) ve PBX gibi elde
bulunan sistemlerle direkt ba¤lant›y› mümkün k›lar. LAN ve
PBX sistemlerinin çeflitli kampüsler boyunca iletiflim masraf-
lar›, ifllem harcamalar› ve bak›m ihtiyaçlar›ndan tasarruf sa¤-
layan saydam uzak bölge ba¤lant›s› sa¤layabilir. 

Kablosuz internet Servis sa¤lay›c›lar› sistemi, bulunduklar›
noktay› network operasyon merkezlerine ba¤lamak için “back-
haul” olarak kullanabilirler. Bu sayede uzak mesafede, daha
yüksek kapasiteye sahip olurlar. Bu sistem, Wi-Fi eriflim nokta-
s› ile network aras›nda son nokta ba¤lant›s› T1/E1 olan hatlara
göre daha dayan›kl›
ve daha hesapl› bir
alternatif sunar. Ayr›-
ca hücresel baz istas-
yonlar› ile hücresel
baz istasyonu 
kontrollerini de bir-
birlerine ba¤layabilir.

‹fi YATIRIM; KABLOSUZ ‹LET‹fi‹M‹N‹ 
TURCom SERV‹SLER‹ ‹LE YAPILANDIRDI
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“‹fl Bankas›’n›n ifltiraki olarak 11 y›l önce kurulan ‹fl Yat›r›m’›n
kurumsal teknolojilerle ilgili ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere 

tercihimiz TURCom Teknoloji’den yana oldu.”

Ark›n fiENGÖNÜL, ‹fl Yat›r›m, Bilgi Teknolojileri Müdürü 
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FMCG sektöründe çerez/cips alan›n-
da dünyan›n bir numaras› olan Frito
Lay, network (ifl a¤›) altyap›s›n› Met-
ro Ethernet (ME) ve G.SHDSL ile
güçlendirdi.

Bilinen ve sevilen markalar› ile kali-
te, hijyen ve çevre standartlar›nda
üretim yapan Frito Lay; TURCom

Teknoloji ve kardefl kuruluflu olan Telnet Telekom’la çal›flarak
“network”ünü son teknolojilerle güçlendirirken, telekom mali-
yetlerini önemli ölçüde azaltt›. 
‹zmit ve Tarsus’ta dünya standartlar›ndaki tesislerinde üretim
yapan ve en sevilen at›flt›rmal›klar aras›nda olan Lay's, Ruffles,
Doritos ve Cheetos markalar› ile cips pazar›nda lider konumda
olan Frito Lay, iletiflim maliyetlerini düflürerek, data hatlar›n› ye-
dekledi. 
Tarsus’ta açt›¤› 2. fabrikayla üretimine h›z kazand›ran Frito
Lay’in Network Yöneticisi Önder B‹ROL TURCom ile yapt›klar›
çal›flma hakk›nda flunlar› anlatt›: 
“‹lk olarak tüm da¤›t›m merkezlerimize G.SHSDL devreler al›n-
d›. Daha sonra F/R (Frame Relay) devrelerin h›zlar› düflürüldü ve
ana hatlar G.SHDSL, yedek hatlar ise F/R olarak yeniden düzen-
lendi. Önceki yap›m›zda LL (leased line) ve F/R devreleri kullan-
maktayd›k ve yüksek düzeyde telekom kiralar› ödemekteydik.
Zira o günün gerekleri bu teknolojileri iflaret ediyordu. Ancak
yenilenen teknoloji ile art›k daha kaliteli hizmeti daha uygun fi-
yata almak mümkün. Fakat bu konuda iyi bir teknoloji dan›flma-
n›n›z›n olmas› gerekiyor. Bu noktada TURCom bize yeni teknolo-
jileri ihtiyaçlar›m›za uygun olarak nas›l kullanabilece¤imiz gös-
terdi. Biz de TT kiralar›m›z› düflürmek ve daha istikrarl› bir or-
tam kurmak için bu projeye bafllama karar› ald›k.”

Neler Yap›ld›, Neler Kazan›ld›?

%40 tasarruf
Projede öncelikle merkez ofis, ‹zmit ve Tarsus fabrikalar› aras›n-
da Metro Ethernet (ME) ba¤lant›lar kuruldu.  Ana lokasyonlarda
tamamen fiber altyap›s› oluflturuldu. Merkez ofiste sonlanan

G.SHDSL devreler, F/R ba¤lant›lar vas›tas›yla ‹zmit fabrikas›nda
sonland›r›larak hem kararl› bir yap›ya geçildi hem de kurumun
global DRC (Disaster Recovery Center-Felaket Önleme Merkezi)
politikalar›na uygun bir altyap› oluflturuldu. Ayr›ca bu proje so-
nunda eski yap›n›n y›ll›k maliyetlerine göre %40 oran›nda bir
maddi kazanç sa¤lam›fl oldu.

Faturalar Kontrol Alt›nda 
Frito Lay ifl a¤›nda yap›lan revizeler sonras›nda tüm hatlar›n› tek
bir fatura üzerinden kontrol edebilir hale geldi. Öncesinde mer-
kez ofis, fabrika ve da¤›t›m merkezlerindeki data hatlar› için her
ay 30’a yak›n fatura al›nan bir yap›da, faturalar›n ulaflmamas›,
kaybolmas› gibi sorunlar yaflanabiliyordu. Bu durumda da öden-
meyen veya geç ödenen faturalar sebebiyle Frito Lay problem-
lerle karfl›lafl›yordu. Faturalar› düzenli bir flekilde muhasebelefl-
tirmek ve kontrol edebilmek için TURCom Teknoloji’nin kardefl
kuruluflu Telnet Telekom ile çal›flan kurum art›k tek bir fatura ile
giderlerini takip edebiliyor.  Bunun için ilgili devreleri Telnet ad›-
na yeniden tesis edilen Frito Lay, Telnet Telekom’dan tüm hatla-
r› için tek bir fatura almaya bafllad›.

FRITO LAY; METRO ETHERNET’E GEÇT‹, 
%40 KÂR ETT‹

“Yeni teknolojilerle daha kaliteli hizmeti art›k daha uygun 
fiyata almak mümkün... Ancak bu konuda iyi bir teknoloji

dan›flman›n›z›n olmas› gerekiyor. Bu noktada TURCom bize
yeni teknolojileri ihtiyaçlar›m›za uygun olarak nas›l 

kullanabilece¤imizi gösterdi.”

Önder B‹ROL, Frito Lay, Network Yöneticisi 

TM



baflar› hikayesi

Fabrikas›nda santral ihtiyac› olan ThyssenKrupp Tailored
Blanks’in bu ihtiyac› TURCom’ un sundu¤u çözümler ve konum-
land›rd›¤› ihtiyaca uygun ürünler ile karfl›land›.  

Projede neler, nas›l yap›ld›?
Proje Müdürü Arif ALTIN; “ …ileride IP telefon uyumlu, modü-
ler ve dijital bir telefon santrali kurmak istiyorduk. TURCom
bu iste¤imizi göz önüne alarak uygun nitelikteki bir santrali
kurumumuzda konumland›rd›. Projenin bafllang›ç aflamas›n-
daysa iç hat, d›fl hat, analog, say›sal setleri belirleyerek kon-
figürasyonu ç›kartt›. Telsiz sistemi için baz istasyonlar›n›n
yerleri belirlendi.” dedi. 

Projede tercih edilen çözümün internet, ses ve veriyi tek kutu-
da çözümlemek isteyenler için uygun oldu¤unu belirten TUR-
Com Teknoloji Bursa Bölge Sat›fl Müdürü Ümmühan KAHRA-
MAN’da flunlar› ekledi: 

“Thyssenkrupp için önerdi¤imiz çözüm;  ‘hepsi bir arada’ fleklin-
de tasarlanm›fl flekildedir ve sistem önceden konfigüre edilmifl
bir sunucudur. ‹flletmelerin iletiflim trafi¤ini yönetmek ve flirket
verimlili¤ini artt›rmak için, kurumsal beklentileri mümkün olan

en basit flekilde karfl›lamak üzere servisler içerir. Müflterinin ih-
tiyac›na en iyi flekilde adapte edilmek üzere tasarlanm›fl modü-
ler bir yap›ya sahiptir. Kolay montaj, kolay yönetim ve kolay kul-
lan›m için tasar›mlanm›flt›r. Kurumlar›n gelecekteki iletiflim ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak üzere gerekli uygulamalar› içeren bir yap›-
dad›r. Güvenli internet eriflimi, e-posta sunucusu, LAN altyap›s›
ve hizmetleri, CTI, ça¤r› yönetimi (kiflisel operator, sesli posta,
hareketlilik) gibi uygulamalar sisteme tamamen yerlefliktir.” 

Kuruma Sa¤lanan Faydalar
Kolayl›k. “Hepsi bir arada” konsepti sayesinde Thyssennkrupp’a
sunulan bu çözüm sahip olma maliyeti uygun, montaj›, bak›m›
ve kullan›m› kolayd›r.

Aç›kl›k.  Kurumda kullan›lan sistem sadece üreticisi taraf›ndan
gelifltirilen çözümlerle s›n›rl› de¤ildir. Standart protokolleri baz
alan bir sistem seçildi¤i için (CSTA, TAPI, IP), kurum; üçüncü ta-
raf uygulama tedarikçilerinin çözümleriyle geliflmeye aç›k bir
yap›ya kavuflmufltur. Kurulan yap›da internet faks servisleri gibi
pek çok uygulama servis sa¤lay›c›s›n›n çözümleri kullan›labilir.

Kabiliyet art›fl›… Internet, ses ve veri servisleri tek bir kutu üze-
rinden sunabildi¤i gibi, kurulan sistem sadece geleneksel ses
sistemi (PBX gibi) veya IP ça¤r› sunucusu (IP-PBX gibi) olarak da
konfigüre edilebilir. Sunulan LAN çözümü profesyoneldir ve h›z-
l› ethernet teknolojisi sayesinde büyük dosyalar›n aktar›lmas›na
izin vererek ve multimedya uygulamalara eriflim sa¤lanan LAN
“network”ünün performans›n› artt›r›r. 

Sistem üzerindeki internet çözümü iflletmelerin interneti pro-
fesyonel bir flekilde kullanmalar›n› sa¤lar. Paylafl›ml›, güvenli ve
kontrollü internet eriflimi için son derece uygundur. e-posta su-
nucusu ve birlefltirilmifl mesaj uygulamas›na sahiptir. 

Gelece¤e aç›k tasar›m… Entegre medya gateway sayesinde hem
ça¤r› sunucusunu hem IP telefonu, hem de geleneksel telefon-
lar› entegre eder. Sesli mesaj sunucu ve CTI sunucu sistemin içi-
ne yerlefliktir. Bütün bu özellikler kurumsal verimlili¤i artt›r›r.

ÇEL‹K DEV‹ THYSSENKRUPP; SAYISAL SANTRAL 
‹LE SES ‹LET‹fi‹MDEK‹ KAL‹TEY‹ ARTIRDI
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Çelik ve çelik ürünleri imalat›nda 184.000 çal›flan› ile bir dünya devi olan
Alman menfleli THYSSENKRUPP AG firmas›na ba¤l› THYSSENKRUPP 

TAILORED BLANKS LTD.fiT‹. Bursa’da kurmufl oldu¤u yeni fabrikas›ndaki
ses çözümleri konusunda TURCom Teknoloji ile çal›flmay› tercih etti.



51/ Aral›k 2007   

Otomotiv alan›nda özellikle Mercedes gibi lüks araçlar›n sat›fl ve
servisi ile üretim, yat›r›m, finans, turizm ve tar›m sektörlerinde
faaliyet gösteren AVM Holding; data hatlar› h›z›n›n artan ifl hac-
mine göre yetersiz kalmas› ve TT giderlerinden tasarruf etmek
üzere TURCom Teknoloji ile çal›flt›. Kurum yeni WAN teknolojile-
rini kullanarak ifl a¤› yap›s›ndaki aktif ürünlerini revize etti.
Yurt sath›nda 1500’e yak›n çal›flan› ve 50 Milyon Dolara yak›n
geliri ile uzun y›llard›r, müflterilerine en iyi ve en sorunsuz hiz-
meti veren AVM Holding’ in Bilgi ‹fllem Müdürü Erkan ERAY pro-
jeleri hakk›nda flunlar› söyledi: 

“ Proje kapsam›nda öncelikli olarak merkez lokasyona Fiber-Op-
tik, SDH yat›r›m› yap›ld›. Mevcut WAN hatlar› F/R’den, G.SHDSL’e
revize edildi. Böylece iletiflim h›z›m›z yükseltildi ve teknolojimiz
yenilendi. Gerçeklefltirilen projede mevcut WAN “router”lar›nda
yap›lan “upgrade”ler sayesinde yeni teknoloji ürünlerine geçifli
sa¤lad›k.  Ayr›ca TURCom çözümleri ile yeni model IBM sunucu-
lar›m›zla da sunucular›m›z yedeklendi ve sunucu sistemimiz
üzerindeki yük paylafl›m› da daha dengeli hale geldi.”
AVM Mengerler ile yap›lan çal›flmada santral kurumun santral
altyap›s› da yenilendi ve eski santral yenisi ile de¤ifltirildi ve AVM
Holding santral alt yap›s›nda da “upgrade”  yap›ld›.
Yap›lan tüm bu çal›flmalar ile kurumun geliflen yap›s› ve de¤iflen
ifl ihtiyaçlar›na göre teknolojik gereksinimleri karfl›lan›rken tüm
IT altyap›s›n›n performans› da uçtan uca yükseltildi. Ayr›ca 7x24
Hat Bak›m Ürün Destek Hizmetinin de verildi¤i proje sonunda
firma art›k ayl›k Türk Telekom giderlerini de minimize ederek,
yedekli bir IT yap›s›na sahip oldu. 

AMV, iletiflim altyap›s›ndan sonra bilgi sistemi 
yap›s›n› da TURCom’a emanet ediyor…
AVM Holding, TURCom taraf›ndan kurulan ve yeni teknolojilerle
sürekli güncellenen Uzak Alan A¤› yap›s›n›n (WAN) kesintisiz ça-
l›flmas› konusunda TURCom çözümlerinden s›kl›kla faydalan-
maktayd›. ‹letiflim ve eriflim yap›s›n› TURCom’a emanet eden
AVM, bilgi sistemi yap›s›n› da daha verimli ve kesintisiz iflletmek
üzere TURCom’ un verece¤i servislerden faydalanacak.

TURCom taraf›ndan AVM’ ye sistem yap›s› için yaz›l›m ve dona-
n›m anlam›nda  “Parça Hariç Onar›m”  ve “Periyodik Koruyucu
Bak›m” servisleri verilecek. AVM ile yap›lan sistem destek anlafl-
mas› AVM’ nin 3 lokasyonundaki veritaban› sunucular›, yedek
veritaban› sunucusu, “terminal server” ve Microsoft 2000 –
2003 iflletim sistemlerini kaps›yor.  AVM ile yap›lan anlaflma çer-
çevesinde; TURCom, AVM’nin biliflim altyap›s›na 7/24 verece¤i
destek ile kuruluflun sunucu sistemlerinin hizmet süreklili¤ini
sa¤layacak. Ayr›ca TURCom, AVM’ nin geliflmekte olan yap›s›na
uygun çözümleri de firmaya sunarak, kurumun biliflim altyap›s›-
n›n flirket ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde büyümesine destek
olacakt›r.
Ola¤anüstü durumlar konusunda da TURCom ‘un uzmanl›¤›-
na güvenen AVM, bu konulardaki haz›rl›klar›n› da TURCom’a
emanet etti. Buna göre TURCom Teknoloji birikimlerini AVM
bünyesine aktararak kurumun kriz ve afet yönetim çözümle-
rini oluflturacak. TURCom, firman›n biliflim yap›s›n›n her ko-
flulda çal›flmas› ve kurumsal bilgi güvenli¤i konusundaki poli-
tikalar›n oluflumuna katk›da bulunacakt›r. Ayr›ca yaflanabile-
cek kriz ve ola¤anüstü durumlar›n öncesinde de gerekli de-
nemeleri yaparak, AVM’ nin bu tür durumlara karfl› haz›rl›kl›
olmas›n› sa¤layacakt›r.

AVM HOLD‹NG; B‹L‹fi‹M S‹STEM‹ ALTYAPISINI DA
TURCom ‹LE KURDU

Kurucusu Ahmet Veli Menger’in ad›n› tafl›yan ve 1970 y›l›nda bu
yana çeflitli sektörlerde müflterilerine en iyi hizmeti sunan AVM

Holding (Ahmet Ali Menger Holding) , yenilenen WAN, santral
yap›s› ve yedeklenen sunucu sistemleri ile biliflim altyap›s›n›n

performans›n› daha da yükseltti.

Erkan ERAY,  AVM Holding, Bilgi ‹fllem Müdürü



En Güzel Çay Do¤ufl Çay…
‹lk giriflimini dökme çay alan›nda gerçeklefltiren ve ilerleyen
y›llarda fleker, poflet çay, yeflil çay, bitki-meyve çaylar› ve toz
içecek üretimleri ile ürün yelpazesini geniflleten Do¤ufl Çay’›
“En Güzel Çay Do¤ufl Çay” slogan›yla tan›yoruz. Yeniliklere
h›zla uyum sa¤layan dinamik yap›s›, sürekli yükselen grafi¤i
ve y›ll›k 35.000-40.000 ton aras›ndaki üretim kapasitesi sa-
yesinde özel sektörün liderleri aras›nda yerini alan Do¤ufl
Çay, toplam 10 üretim tesisinde kaliteli çay ve çay kültürümü-
ze ait ürünlerin üretimini yapmaktad›r.

Çay keyfini her an taze tutmak için Do¤ufl Çay tek-
nolojiden de faydalan›yor
Üretiminin her aflamas›nda uygun teknolojileri bünyesine ka-
tan Do¤ufl Çay, sat›fl–pazarlama faaliyetleri kapsam›nda da
bilgi teknolojilerinin sundu¤u nimetlerden faydalan›yor. Fir-
ma, TRCmobil e-ifl platformu “market” isimi ile pazarda tan›-
nan mobil uygulamay› kullanarak marketlerdeki ürün bilgile-
rini saha çal›flanlar›n›n cep telefonlar› arac›l›¤› ile merkeze
ileterek, pazardaki son durumu anl›k olarak raporlayabiliyor. 

TRCmobil “market” ile nas›l çal›fl›yoruz?
Bünyelerinde yüz kiflinin üzerinde sat›fl destek eleman› bu-
lundu¤unu ve elemanlar›n  her gün sahada sat›fl noktalar›n›
gezerek ürünlerinin ve rakip ürünlerin durumlar›n› merkeze
bildirdiklerini anlatan Do¤ufl Çay Bilgi ‹fllem Müdürü Murat
UZUN sistemin iflleyifline dair flu bilgileri verdi: 
“ Sahadaki sat›fl destek elemanlar›m›z görev alanlar›ndaki

sat›fl noktalar›ndan ürünlerimiz ve di¤er edinmek istedi¤imiz
bilgileri cep telefonunlar vas›tas›yla merkeze aktar›yorlar. S›-
rayla ekrana gelen kendi ürünlerimiz ve rakip ürünler için;
var/yok, ön yüz say›s›, raf say›s›, aktif stok, depo stok, raf fi-
yat›, etiket durumu, fiyat promosyonu, teflhir durumu gibi bi-

zim için önemli bilgileri kaydedip merkeze gönderiyorlar. Üs-
telik bunlar› yapmalar› çok k›sa süreler içinde oluyor. ‹fllem
SMS atamak kadar basit ve hatta çok daha kolay bir flekilde
ifllemleri yap›yorlar. GPRS ile merkeze gönderilen bu bilgiler,
merkez taraf›ndan raporlan›yor. Bu raporlar sat›fl/pazarlama
ekibimizin ihtiyaçlar› do¤rultusunda çok çeflitli flekillerde al›-
nabiliniyor.” 

Öncesinde ne yap›l›yordu?
Proje öncesinde sat›fl destek elemanlar›n›n baflka bir prog-
ram kulland›klar›n› da aktaran UZUN,  bu program›n kendileri
için yaz›lmad›¤›n› ya da ihtiyaçlar›na uygun olarak özellefltiri-
lemedi¤ini belirtti.  Bu durumda program›n kendilerine uy-
mak yerine  kurum olarak onlar›n uygulaman›n yapabildikle-
rine göre davrand›klar›n› belirten Murat UZUN bu durumun
çok tercih ettikleri bir çal›flma sistemi olmad›¤›n› belirtti. Ör-
ne¤in saha personelinin; marketteki raf durumlar›n› sadece
uygulaman›n seçeneklerini iflaretleyerek bildirebildiklerini
oysa özel durumlar için özel seçeneklere ihtiyaç duyduklar›n›
anlatan UZUN, bu program›n GPRS ile de¤il web üzerinden
çal›flt›¤›n› söyledi ve flunlar› ekledi:
“Gönderilen verileri merkezde raporlamak uzun ve zahmetli
bir iflti. VTS (Veri Toplama Sistemi) için özel yaz›lm›fl bir prog-
ram olmad›¤› için saha personelinin ve dolay›s›yla kurumun
ihtiyaçlar›n› tam olarak karfl›layam›yor ve raporlama konu-
sunda da sorunlar yafl›yorduk.  Ancak TRCmobil bu konudaki
ihtiyaçlar›m›z› karfl›l›yor.”

TRCmobil ile sa¤lanan faydalar…
Do¤uflçay’ ›n TRCmobil market ile kazand›¤› avantajlar› TUR-
Com Sat›fl Yöneticisi Eda Karaca ERO⁄LU flöyle s›ralad›:
• Kullan›c›lar aç›s›ndan kullan›mda ve tafl›mada kolayl›k. Sa-
dece cep telefonu tafl›mak yeterli
• Esneklik… Uygulama kurumsal ve kullan›c› ihtiyaçlar›na gö-
re ayarlanabildi¤i için sahadan edinilmek istenen her bilgiye
anl›k eriflim mümkündür.
• H›z…Önceden bir eleman›n bir marketteki saha bilgilerini
göndermesi yaklafl›k 1 saat sürerken, TRCmobil market ile 15
dakika sürüyor.
• Sorunsuz raporlama… Proje sonunda, TRCmobil market sa-
t›fl destek elemanlar›n›n ihtiyaçlar›na yönelik oldu¤u için ra-
porlamalar sorunsuz yap›l›yor.
• Maliyetlerde tasarruf… GPRS giderlerinde de yaklafl›k % 50
oran›nda tasarruf sa¤l›yor.

DO⁄Ufi ÇAY; TRCmobil’ in “market” VERS‹YONU ‹LE
SAHADAK‹ ÜRÜNLER‹N‹ HER AN TAK‹P ED‹YOR
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“1985 y›l›nda Türkiye’de çay alan›nda özel kurulufllara izin verilmesi
ile sektöre giren Do¤ufl Çay olarak teknolojinin tüm olanaklar›ndan

faydalan›yoruz. Bu noktada  TRCmobil market uygulamas› ile 
ürünlerimizin sahadaki durumunu rahatça takip edebiliyoruz.”

Murat UZUN, Bilgi ‹fllem Müdürü, Do¤ufl Çay,

‹LE MOB‹L‹TEY‹ YAKALAYANLAR
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Global bir flirket…
‹lk sirkülasyon pompas›n› icat eden ve patentini alarak üretime
1800’lü y›llarda bafllayan Wilo A.G. dünyan›n en büyük pompa
sistemleri üreticilerinden biridir. Kurum bu gün dünya'n›n 40
de¤iflik ülkesinde kurulmufl olan yöresel Wilo firmalar› ve 4000
çal›flan› ile müflterilerine hizmet sunmaktad›r. Wilo A.G.'nin
Türkiye kuruluflu olan Wilo Pompa Sistemleri A.fi. de 1992
y›l›nda kurulmufltur. 

Saha sat›fl ve lojistik süreçlerinde verimlilik….
‹nflaattan, tar›ma pek çok alanda Wilo'nun ürünleri kullan›lmak-
tad›r. Bu nedenle genifl ürün yelpazesine ve yayg›n bir sat›fl
a¤›na sahip olan kurum TURCom Teknoloji’nin TRCmobil e-ifl
platformunun sat›fl modülünü kullanarak sat›fl ve pazarlama
sürecini mobil hale getirdi. 

Neden TRCmobil?
TRCmobil e-ifl platformunu kullanmadan önce ve sonraki ifl
süreçlerini özetleyen Wilo A.fi. Bilgi ‹fllem Müdürü Ender FIRA-
TO⁄LU flunlar› söyledi: “fiu an 5000’den fazla ürünümüz 400
kifliyi aflk›n sat›fl/pazarlama kadrosu ile pazara sunuluyor.
Ancak TRCmobil kulanmadan önce bu ürünlerin sat›fl›n› yapan

çal›flalar sat›fl deste¤ini (stok kontrolleri, ürün rezervasyonu
lojistik v.b.) merkezde bulunan s›n›rl› say›daki kifliden telefonla
alabiliyorlard›. Tabii bu durum geniflleyen ürün yelpazemiz ve
artan saha sat›fllar›m›z düflünüldü¤ünde sat›fl ve di¤er ifl süreç-
lerinde zaman kay›plar› ve aksamalara sebep olmaktayd›.
Ayr›ca çok ciddi bir iletiflim maliyetine de katlanmak zorunda
kal›yorduk. ”

FIRATO⁄LU; TRCmobil’ in sat›fl modülünü kullanmaya
bafllad›ktan sonra sat›fl ve di¤er ifl süreçlerini rahatlatt›klar›n›
ifade etti ve flunlar› ekledi: “Sa¤lam ve ak›ll› bir mimaride yük-
seldi¤ine inand›¤›m›z ve kullan›m› son derece basit TRCmobil -
sat›fl modülünü sat›fl ekibimizin cep telefonlar› üzerine yük-
ledikten sonra sahadaki arkadafllar›m›z, anl›k olarak, sahadan
stok durumlar›n› takip edip, müflterilerine bilgi verirken, rez-
erve ifllemlerini sahadan yine cep telefonlar› üzerinden gerçek-
lefltirebiliyorlar. Yani eskisi gibi merkezin telefon deste¤ine
ihtiyaç duymuyorlar. Bu arada merkezdeki çal›flanlar›m›zda
ürün tedariki, sevk›yatlar› gibi as›l ilgilenmeleri gereken konu-
lara vakitlerini ay›rabiliyorlar. K›sacas› sat›fl ve lojistik süreç-
lerinde bafllayan önemli bir verimlilik art›fl›n›, maliyet tasarrufu
ve müflteri memnuniyeti ile yakalam›fl olduk.” 

TRCmobil sat›fl uygulamas› hakk›nda…
TRCmobil sat›fl; teklifin haz›rlanmas›ndan sat›fl›n tamamlan-
mas›na kadar tüm sat›fl süreçlerinin yönetilmesini sa¤layan
mobil bir uygulamad›r. Sahada, sat›fl personeli olarak görev
yapan çal›flanlar›n; stok kontrolü, teklif ve sözleflme haz›rl›klar›,
siparifl, faturalama gibi gerçeklefltirdikleri ifllemlerin merkezi
olarak takibi sa¤lan›r. Üç katmanl› bir yap›s› olan uygulama
Servis Odakl› Mimaride (SOA) ve web servislerini kullan›yor.
Böylece kurumlara süreç otomasyonu sa¤layarak verimlik ve
gelir art›fl› yarat›yor.
Ayr›ca SOA ile oluflturulan bilgi ifllem altyap›lar› kurumlara
genel olarak;
·      ‹yilefltirilmifl ifl süreçleri ve iflbirli¤i: Servisler ve aktörler
·      Kolay entegrasyon: Modüler parçalarla, “gevsek ba¤l›”
·      Yeniden kullan›m: Var olandan yararlanma ve tasarruf
·      ‹fl esnekli¤i: De¤iflen ifl ihtiyaçlar›na kolay yan›t verir
·      Azalt›lm›fl risk: Art›r›ml› gelifltirme ve h›zl› geri dönüfl
gibi faydalar sa¤lar.

WiLO POMPA; TRCmobil “sat›fl” ‹LE SAHA
SATIfiLARINDA DEVR‹M YAPTI

“Wilo Pompa sat›fl süreçlerini TRCmobil–sat›fl yaz›l›m› ile daha
verimli hale getirdi.”

“Ender FIRATO⁄LU, Wilo A.fi.,  Bilgi ‹fllem Müdürü”
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TURCom’un TRC ‹MZALI
YEN‹ ÇÖZÜMLER‹

21.yüzy›la do¤ru ilerlerken teknoloji neredeyse takip
etmekte zorland›¤›m›z bir h›zla gelifliyor. Teknoloji gün-
lük yaflamda oldu¤u kadar, ifl yaflam›nda da vazgeçil-
mezler aras›nda. Biz de bir teknoloji firmas› olarak, çe-
flitli sektörlerdeki flirketlerin ifl süreçlerini kolaylaflt›r-
mak ve daha da h›zland›rmak için yeni ürünler gelifltir-
meye devam ediyoruz. Bu kapsamda TURCom Tekno-
loji güvencesinde kurumlar›n saha servisleri, iletiflim,
internet ve sistem yönetimleri için kolay uygulanabilir
ve maliyet avantajl›, paket çözümler gelifltirdik.

“TRC” logolu, benzersiz bu ürün ve hizmetler yak›n za-
manda teknoloji marketinde yerini ald› ve bu ürünleri-
mizden baz›lar›n›n haber ve baflar› öykülerini de sizler-
le bu say›m›zda paylaflt›k. fiimdi k›saca sizler için haz›r-
lad›¤›m›z bu yenilikleri özetlemek istiyoruz. 

TRCmobil  ile sahadaki elemanlar›n›z› ve gelifl-
meleri takip edin!
Sürekli flirket d›fl›nda bulunan personellerinizin ifl taki-
bini yapmak, takip edilen operasyon hakk›nda an›nda
bilgi almak ve bunlar› maliyeti artt›rmadan gerçeklefl-
tirmek istiyorsan›z, TRCmobil tam size göre. TRCmo-
bil’den yararlanabilmeniz için cep telefonu, PDA gibi ci-
hazlar› kullanarak, sahada bulunan personeliniz ile
on-line bilgi al›flverifli ile ifl ihtiyaçlar›n›z› kolay ve eko-
nomik olarak karfl›layabilirsiniz. 

TRCmobil sizlerin tüm ifl ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ama-
c›yla oluflturuldu¤u için, sizin ihtiyaç ve sorunlar›n›za
yönelik gelifltirilebildi¤i gibi, birçok ifl modülünü de su-
nabiliyor. Bu modüller TRCmobil “market”, “servis”,
“sa¤l›k”, “sat›fl”, “anket”, “e¤itim”, “takip”, “telemetri”
ve “üretim” dir. Tüm bu modüllerden, sizin için en uy-
gun olan›n› tercih edip, iflletmenizi maliyetlerden, flir-
ket d›fl› çal›flanlar›n›z› da gereksiz ifl yükünden kurtara-
bilirsiniz. 

TRCsip “sorunsuz internet platformu” ile 
internet erifliminde ça¤ atlay›n !
Kablolu veya kablosuz internet servisi veriyorsan›z,kul-
lan›c›lar›n›z›n ba¤lant› problemi yaflamadan ve h›zl›ca
internete eriflmelerini istiyor ve de¤iflik ihtiyaçlara uy-
gun olarak internet servislerinizi çeflitlendirmek isti-
yorsan›z, TRCsip tam size göre bir çözüm….

Oteller, toplant› merkezleri, kültür merkezleri, hasta-
neler, galeriler, müzeler, belediye ifltirakleri, garlar, ha-
valimanlar›, tren istasyonlar›, limanlar, metro istasyon-
lar›, otobüsler, arabalar, trenler, gemiler, deniz otobüs-
leri, yatlar, metro, benzin istasyonlar›, kafeler, resto-
ranlar, ma¤azalar, internet kafeler, g›da perakendecile-
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ri ve zincir iflletmeler, geniflbant internet servis sa¤la-
y›c›lar› ve her tür internet eriflim noktas› olarak servis
veren kurumlar TRCsip’in avantajlar›ndan yararlanabi-
lirler. 

TRCroot “Linux Tabanl› Bütünleflik Çözümler”
ile sistemlerinizi lisans boyunduru¤undan kur-
tar›n!
TRCroot kurumsal bilgi sistemlerini özgür bir uygula-
ma platformu üzerinde oluflturmak isteyen firmalara
uygun haz›rlanm›fl, Linux tabanl› paket çözümlerden
oluflmaktad›r. Kurumsal sistemlerin donan›m ve yaz›-
l›m ihtiyaçlar›n› tek çat› alt›nda toplayan ve firmalara
maliyet avantaj› sa¤layan bu çözüm paketleri firmala-
r›n kurumsal performanslar›n› art›rmaktad›r.
TRCroot;  
l Mail sunucu 
l Web Sunucu 
l Dosya sunucu 
l Faks Sunucu  
l Firewall 
l Anti-virüs, anti-spam Gateway 
l Web Filter  
l IDS (Sald›r› Denetleme Sistemi)     
l  Network Güvenlik Taray›c›s› (scanner) 
l  Network ‹zleme (montoring)     gibi çözüm parçalar›-
n› kapsamaktad›r. 

Kurumlar sistemlerini sa¤l›kl› ve güvenli bir flekilde
idare etmek için gerekli olan tüm servisleri TRCroot’un
Linux tabanl› çözümleri ile hiç bir lisans ücretine kat-
lanmadan bünyelerine tafl›rlar.

TRCix ile santarlinizi yeni ça¤a uydurun!
Mevcut santral özelliklerinin yan› s›ra kurulum ve en-
tegrasyonla vakit kaybetmeden, ça¤r› merkezi, ses
kayd›, VoIP,  sesli posta kutusu, otomatik d›fl arama,
web üzerinden arama ve geliflmifl raporlama gibi bir-
çok üstün özelli¤i bir bar›nd›ran IP PBX santral sistemi-
dir.

TRCproxy, TRCrec, TRCivr, TRCrobot, TRCt›kla-konufl
modülleri ile TRCix’i ihtiyaçlar›n›za göre flekilllendirip,
en uygun ve en ekonomik seçimi yapabilirsiniz.  

TRCivr ile müflterileriniz size her an ulafl›r!
Kurumunuzu arayan kifliyi sesli yan›t sistemi ile karfl›-
lar ve tufllar arac›l›¤›yla istedi¤i bilgilere ulaflt›r›r. Canl›
operatöre göre müflterilerinize standartlar›n›za uygun
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ve vakit kaybetmeksizin yard›mc› olur. Kolayl›kla yöne-
tilip, aç›k sistem yap›s› sayesinde istenilen flekilde öl-
çeklendirilebilir. 
TRCivr’ kullanarak baflta ça¤r› ve dan›flma merkezleri
olmak üzere bankalar, hastaneler, sigorta firmalar›,
e¤itim kurumlar›, kamu ve telekom sektöründeki fir-
malar kurumsal iletiflim sistemlerine h›z katarak, stan-
dardizasyon sa¤layabilirler.

TRCcallcenter ile ça¤r› merkezlerinize yeni
özellikler kazand›rma vakti geldi!
Müflterilerinizin taleplerini karfl›layabilmek, ürün ve
hizmetleriniz hakk›nda bilgi vermek ve sat›fl sonras›n-
daki deste¤i sa¤lamak için gelifltirilen ve yönetimi son
derece kolay, donan›msal ve yaz›l›msal olarak istenildi-
¤i flekilde ölçeklendirilebilinen, s›n›rs›z kanal yap›s›yla
da fiyat avantaj› sa¤layan bir ça¤r› merkezi sistemidir.

TRCtv ile ak›ll› iletiflime geçin!
Bir merkez noktadan planlanm›fl bir yay›n listesine
uyarak, merkez içinde veya merkeze ba¤l› uzak uçlar-
daki bilgi ekranlar›na görüntü ve ses aktar›m› yapan
kapal› devre bir  IP TV sistemdir. Tarih ve zaman bilgi-
sinin yan› s›ra arzu edilen tüm dinamik veriler istenilen
flekilde ekranlarda izleyenlerin dikkatine sunulabilir.

TRCpacs ile sa¤l›k sektöründeki görüntüleme
sistemlerinde devrim yarat›yoruz !
Radyolojik görüntülerin dijital olarak elde edilmesi, ar-
flivlenmesi, grafik çözünürlülü¤ü, yüksek bir flekilde in-
celenmesi ve iletilmesine olanak sa¤layan bir sistem-
dir. TRCpacs Radyolojik ve Nükleer, fonksiyonel, 3D,
konfokal mikroskopi ve moleküler görüntüleme için
imaj iflleme yaz›l›m› ve arsivleme amaçl› DICOM PACS
ifl istasyonudur.

Çözümlerimizle ilgili daha fazla bilgi almak 
isterseniz; bizlerle 0 212 349 29 29no’lu 
telefonumuzdan Sat›fl Bölümü ile görüflerek veya 
info@turcom.com.tr’a mail atarak iletiflime 
geçebilirsiniz.
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‹fl süreçlerimizi daha verimli k›lmak üzere kulland›¤›m›z tek-
noloji yat›r›mlar›m›z›n verimli flekilde iflletilememesi, yat›-
r›mlar›n amortisman süresini uzatabilmektedir. Oysa yap›lan
IT yat›r›mlar›n›n daha h›zl› flekilde firmalara geri dönüflü için
Bilgi Teknolojilerinin sa¤l›kl› flekilde ifllemesi gerekmektedir.
‹flte IT servislerine yönelik olarak en iyi uygulamalar› tan›m-
layan ITIL (IT Infrastructure Library / Bilgi Teknolojileri Alt-
yap› Kütüphanesi) kavram› bu noktada önem kazanmaktad›r.

Bir dizi kitaptan oluflan ITIL kurumlar›n ifl süreçlerinin tekno-
loji uyumlu hale getirilebilmesi için 1987'de ‹ngiltere hükü-
meti taraf›ndan yarat›lm›fl, ilerleyen y›llar ile kendini yenile-

meyi baflararak, öneri ve talimatlardan oluflan bir set kitap
olmaktan öteye gitmifltir. Günümüzde ITIL bir öneriler derle-
mesinden daha fazlas› olarak;

• e¤itim

• sertifikaland›rma yoluyla bireysel bilginin onaylanmas›

• dan›flmanl›k

• yaz›l›m araçlar›

• itSMF (IT Service Management Foru: Hizmet yönetimi ve
ITIL’in tan›t›lmas› amac›na hizmet eden kar amac› gütmeyen
uluslararas› bir kurulufl)

• Kurulufllar düzeyinde BS15000(ISO/IEC 20000) standard›-
na uygunlu¤un sertifikaland›r›lmas›
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gibi konularla u¤raflan bir çal›flma alan› haline gel-
mifltir.

Kullan›c› ve Sa¤lay›c› Aras›nda Ortak Dil…
Kurumlar›n ifl ihtiyaçlar›na uygun olarak teknoloji
tabanl› hizmetlerin sa¤lanmas› ve desteklenmesi
ile ilgilenen ITIL,  Hizmet Teslimi ve Hizmet Deste-
¤i olarak iki bafll›k alt›nda ilerlemektedir. Hizmet
Teslimi ( Service Delivery; teknolojik tabanl› anlafl-
malar›n  (SLA- Service Level Agreement / Servis
Seviyesi Anlaflmalar›) tan›mlanmas›, buradaki he-
deflerin takibi ve vaat edilen hizmetlerin en iyi fle-
kilde verilmesi ile ilgilenir. Bu k›sm› Hizmet Deste-
¤i (Service Support) tamamlar. Hizmet Deste¤i ise
operasyonel olarak son kullan›c›ya destek veren
anlaflmalarda tan›mlanan noktalarda ortaya ç›ka-
cak problemlerin giderilmesi ve ifl içinde ortaya ç›-
kacak yeni taleplerin karfl›lanmas›na yönelik sü-
reçleri belirler. Kabaca bu bafll›klar alt›nda tekno-
loji hizmeti kullananlar ile sunanlar aras›nda ortak bir dil
oluflturman›n yolu çizilmifltir.

ITIL uyumlu IT servisleri art›k flart 
olacak…
Hizmet yönetimi konusunda dünyaca kabul gören bir meto-
doloji hatta “defacto” standart haline gelmifl durumundaki
"En iyi deneyimler"' üzerine kurulan ITIL; IT Hizmet Yöneti-
mi ve da¤›t›m› süreçleri için en uygun referans kabul edilmifl
durumdad›r. 

IT dünyas› için art›k donan›mdan çok  “servis” kavram› önem
kazanmaktad›r. Üstelik Dünya BT Servisleri 2003 – 2009
aras›ndaki büyüme projeksiyonu pazar›n 2 milyon USD’den ,
3 milyon USD’nin üzerine ç›kaca¤› öngörmektedir. (Global In-
sight ve Gartner Datarequest 2005) Bu manada IT hizmet-
leri alan›ndaki standartlaflman›n ne kadar önemli oldu¤u da
ortaya ç›kmaktad›r. Böylece ITIL kurallar›n›n IT çevreleri için
sürekli geliflim çerçevesinde standartlaflt›raca¤›n› söylemek
uygun olur. Hatta Aral›k 2005'te ISO taraf›ndan uluslararas›
bir standart olarak ISO 20000 ad› alt›nda da yay›nland›¤›n›
gördü¤ümüz ITIL’›n art›k devlet ihalelerinde de karfl›m›z› ç›k-
maya bafllad›¤›n› gözlemliyoruz. Zira ITIL uyumlu yaz›l›mlar
koflul olarak ihalelerde yer al›yor.

ITIL Dan›flmal›¤› Konusunda Öncülük Görevi 
yine TURCom’da 
Ana amac›; kaliteli IT Hizmet yönetimi ve sunumu için altya-
p› oluflturmak ve yol göstermek olan ITIL’›n bu gün 3. versi-
yonu kullan›mdad›r. Ülkemiz için henüz yeni bir kavram olan
ITIL konusunda dan›flmanl›k servisleri veren TURCom Tek-
noloji alan›ndaki pek çok konuda oldu¤u gibi bu konuda da
öncülük üstlenmifltir. Öncelikle ITIL e¤itimleri alarak çal›fl-
malar›na bafllayan TURCom içinde ITIL sertifikal› dan›flman-
lar bar›nd›rmaktad›r. 
Tabi baflka kurumlara bu konuda dan›flmanl›k yapmadan ön-

ce TURCom kendi süreçlerini ITIL koflullar›na göre tan›mla-
m›flt›r. Mesela yenilenen CRM yap›s›nda ITIL süreçleri göz
önüne al›nmaktad›r. Ayr›ca mevcut ürün veya kullan›lan ya-
z›l›mlar ile verilmekte olan tüm hizmetlerin  (telekomünikas-
yon ve bilgi alan›nda)  ITIL uyumlu olmas› için gerekli çal›fl-
malar yap›lmaktad›r.

TURCom müflterilerine ITIL konusunda; Dan›flmanl›k, Hizmet
Yönetimi Çözümleri Uyarlamalar›, ‹mplemantasyonu ve Sa-
t›fl Sonras› Destek konular›nda hizmet sunmaktad›r.

ITIL’ ›n kurumlara sa¤lad›¤› faydalar… 

• IT Hizmeti sunanlar ve alanlar(kullanalar) aras›nda ortak
bir dil oluflturmak,

• Sunulan IT servislerinden yüksek fayda sa¤lamak,

• Hizmet maliyetlerini kontrol alt›na alabilme ve uzun döne-
me maliyetleri düflürme avantaj›n yakalamak,

• Tümleflik merkezi süreçlerin tan›mlanmak,

• Sa¤lanan hizmet sürecinde tüm rol tan›mlar›n› yapmak, 

• Önceki deneyimleri ortak haf›zada toplay›p di¤er kuflakla-
ra aktarmak ve ö¤renmeyi kolaylaflt›rmak,

• Gösterilebilir performans göstergeleri ile çal›flmak,

• Daha kaliteli hizmet sunmak,

• Hizmet kalitesinin maliyetlerini aç›klayabilmek,

• ‹fl, müflteri ve kullan›c› isteklerini karfl›layan yeni hizmetle-
ri belirleyebilmektir.

ITIL süreçlerinde dikkat edilmesi gereken 
noktalar…
ITIL’i yaln›z bir süreç kütüphanesi olarak görmek yanl›fl olur.
ITIL ile birlikte IT organizasyonlar›n›n ifl yap›fl flekli de¤iflir-
ken biliflim ekiplerinde kültürel bir de¤iflimde bafllamaktad›r.
Bu kültürel de¤iflimin do¤ru olarak yönetilmesi gerekmekte-
dir. Zira insan faktörünün baflar›l› bir implementasyonun
anahtar› oldu¤u unutulmamal›d›r. Birçok ITIL projesi, uygu-
lamada insan faktörü göz ard› edildi¤i için baflar›s›zl›kla so-
nuçlanmaktad›r.





partial summary

TURCom Teknoloji serves a numerous and impressive list of corporate customers with a
wide portfolio of solutions in Information and Communication Technologies (ICT.) This
issue of TURComunique covers a large cross-section of actual applications. Below, given
are brief project summaries for some of these applications.

GATE GOURMET USAfi
World’s greatest independent airline food services company Gate Gourmet chose TURCom for IT 
Infrastructure cabling.

PHILIP MORRIS SABANCI 
Chose TURCom (Long Distance Calling Services) to reduce costs in its “Call Center”. 

SCHNEIDER ELECTRIC 
Chose TURCom services to transport her existing IT infrastructure to its new location and building. 

SABANCI HOLD‹NG 
Worked with TURCom for utilizing SSL VPN technologies within its units. 

SCHMOLZ BICKENBACH 
An important company in steel business chose TURCom Network and System Integration services 
for the renewal of its network cabling infrastructure. 

ELA QUALITY RESORT
The technology infrastructure of the 5-star hotel in Antalya was established with TURCom solutions. 

FORT‹S BANK TÜRK‹YE
Backed up the network structure of its branch offices with TURCom solutions. 

CORNELIA DE LUXE RESORT
One of the most prestigious 5-star golf hotels of Turkey powered its IT infrastructure with 
TURCom solutions. 

BOEHRINGER INGELHEIM
Reduced the cost of internet access cooperating with TURCom.

PRAKTIKER
Contracted TURCom for building its own business network. 

BEYÇEL‹K GESTAMP
TURCom built the new Linux based mail server structure of this company. 

FICOSA INTERNATIONAL
TURCom built the video conference system of this Spanish automotive hardware and Accessories Company. 

KALEV‹T-ROCA
The Spanish-Turkish joint venture company used TURCom services to build its new automation system.

FRESENIUS MEDICAL CARE
Trusted TURCom for the network security of its representative office in Turkey. 
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GIDASA
The outstanding company in the Turkish food industry chose TURCom to renew its network with G.SHDSL and Metro
Ethernet (ME) technologies.

MEY ‹ÇK‹ 
Whose major shareholder is Texas Pacific Group, built the cable infrastructure of its plants by using TURCom Teknoloji.  

TOTAL OIL TÜRK‹YE
Turkey-wide “Station Automation and Card Management System Project” was realized with TURCom solutions.

KEREV‹TAfi 
One of the pioneers in the Turkish frozen and processed food industry preferred TURCom Teknoloji to build the hardware
infrastructure of its SAP upgrade project. It was the first company in its sector in Turkey to use VMware. 

TÜRK EKONOM‹ BANKASI (TEB) 
Upgraded over 114 of its branches to G.SHDL technology with the consultancy and services of TURCom. 

SANDOZ ‹LAÇ
The world leader in “generic pharmaceutics” as a subsidiary of Novartis, Sandoz ‹laç worked with TURCom on two 
information technology projects.  

FRITO LAY TÜRK‹YE
Integrated Metro Ethernet (ME) and G.SHDL technologies to its network by using TURCom integration services. 
This resulted in high profitability. 

Turkish Company of THYSSENKRUPP AG
Improved the quality of voice communication with its new digital switchboard project which was carried out by TURCom.

DO⁄Ufi ÇAY 
On-line follows the field developments by utilizing TRCmobil, the e-business platform of TURCom.  

WILO POMPA
Mobilized the field sales and marketing process highly successfully by utilizing the “sales” version of TRCmobil.  

TURCom ‹fl Merkezi, ‹ncesu Sk. No: 7, Etiler, 34337, ‹stanbul/Türkiye
Tel: +90 (212) 349 29 29 Faks: +90 (212) 349 29 30 e-mail: info@turcom.com.tr

www.turcom.com.tr     www.telnet.com.tr


