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Deniz de yüzerken tehlikenin 
farkında olmak, sizi 
yüzmekten alıkoyar mi ?

Bilişim sektörü pek çok sektör ile 
mukayese edilemeyecek kadar hızlı 
bir Pazar. Bugün öğrenilen bir 
teknoloji  24-36 ay sonra yenisi 
çıkınca kullanım dışı kalabiliyor, 
küçük bir dalgınlık,  enerji dolu, 
genç yüzlerin gerisinde kalmamıza 
sebep olabiliyor. Kendimizi sürekli 

yenilemek ve güncellemek zorunluluğu doğuran bu hızlı döngü, sektörümüzde 
çalışan bireyler kadar, faaliyet gösteren firmalar için de geçerli. Ek olarak bireylere 
ve teknolojilere yatırım gerektiriyor.

Çalışmaya başladığım ilk günleri belleğimde her zaman canlı tutarım, Novell 3.12 
ve Coax kablo ile birlikte networkler kurar, sadece muhasebe programlarının 
kullanımına sunardık. Sonra UTP kablolar, HUB’lar ve switch’ler çıktı. Windows 
NT çıkınca yeni bir network kültürü doğdu, pek çok işletme Novell veya Unix 
arasında seçim yapmaya zorlanırken Microsoft’un renkli ekranları herkese daha 
sıcak gözüktü, ama gel gelelim Windows üzerinde çalışan bir muhasebe 
programı yoktu! Yıllar sonra, yerli şirketlerin Windows uyumlu muhasebe 
programlarını çıkarması ile, işletmeler sadece mail & office ihtiyaci için domain 
kurar, geri kalan ihtiyaci buna nasıl adapte edecekler diye arayışa girerdi. Verilerin  
backup’larını sağlıklı aldınız mi, herşey güvenli sayılırdı. 

Sonra hayatımıza Internet girdi, routerler, VPN ler oluştu, aniden güvenlik 
sorunları baş gösterdi. Firewall hayatımıza girdi, derken mobility ve Wireless 
LAN başladı, bu durum güvenliği daha da riskli hale getirdi, ardından RADIUS, 
Proxy, LDAP ve sonunda NAC’lar ile tanıştık. Daha bu detaylara alışmamışken 
“DataCenter” kavramı gelişti, Virtualization uçuşa geçti ve bulut konusu fark 
ettirmeden yanımızda belirdi, hani denizde güneşlenirken bir anda gökyüzünü 
kaplayan bulutlar gibi.

Aslında hepimiz bulut içinde yaşıyoruz, Facebook ve twitter kullanıyorsanız, 
çoktan size ait bir yığın bilgi ve dosya adınıza biryerlerde arşivlenmiş durumda, 
hayatınızda daha fazla online araçlar varsa arşiviniz daha da kabarmış, BigData 
ile çoktan tanışmışınız demektir.  Ancak, güvenlik deyince hepimiz anlamsız 
şekilde bir an duraksarız. Bilgiler su gibidir, eğer kapalı bir network varsa durum 
özel bir havuz gibidir, temizliğini ve derinliğini çok rahat görebilirsiniz, kaygısız 
içinde yüzebilirsiniz. Fakat sistemler birbirine bağlandıkça havuzlar göle, göller 
denize dönüşür. Artık bir denizde yüzerken aşağıda neler olduğunu, sizi takip 
eden bir dalgıçın olup olmadığını bilemezsiniz. Gene de denizde bir anlık hata ile 
boğulma riski ile karşıkarşıya olduğumuzu bilsekte, hiçbirşey bizi güneşli bir 
günde davetkar  denize girmekten alıkoyamaz. Tam da Internet gibi, cazip ve 
gözün görebildiği kadar özgür fakat tehlikelerini bildiğimiz halde, her türlü 
bilgimiz IP lerin ucunda her türlü güvenlik riskine rağmen sörf yapmaktan 
vazgeçmeyiz.

Size iki önemli nokta söyleyeceğim : Birincisi; sırlarınız digital ortamda ise artık 
sır değildir, bir bilgidir ! İkincisi, hep denizde olduğunu söyleyen ama hiç su 
yüzeyinde görmediğiniz kişiler dalgıçtır, aman dikkat !

Özetle; 23 yıl bu sektörde başarılı bir bilişim şirketi olmak çok zordur. Bunu 
başarmak için çok iyi organize olmak gerekli olsa da önemli bir itici güç şarttır. 
Turcom olarak biz bu gücü siz değerli müşterilerimiz ve dostlarımızdan alıyor, 
sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için kendimizi güncel tutup, yeniliyor ve 
gelişitiriyoruz. Bize bu gücü ve imkanı tanıdığınız için hepinize şükranlarımızı 
sunar, teşekkür ederiz.

Farzat Beşarat
Çözüm Geliştirme Grup Müdürü

TURCom İş Merkezi İncesu Sk. No:7 Etiler 34337 İstanbul

Tel: (0212) 349 29 29 Faks : (0212) 349 29 30

e-mail: info@turcom.com.tr

İmtiyaz Sahibi ve

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

TURCom İletişim Sis. San. ve Tic. A.Ş. adına

Bayram Ali KAYHAN

Genel Yayın Yönetmeni : Z. Lale HIZLAN

Yayın Sorumlusu : Burcu TANRISEVER

Grafik Tasarım : moni marketingofnonstopinnovation

    www.moni.com.tr

Baskı Yeri ve Tarih : İstanbul, Nisan 2014 Yerel, Süreli, 3 Aylık

Baskı: İklim Matbaa Ltd. Şti.  Litros Yolu Fatih İş Merkezi No: 280 

Topkapı / İstanbul  Tel: 0212 613 40 41

�çindekiler

Ramada Encore 
İzmir’de TURCom 
Teknoloji İmzası

İPRAGAZ ve TURCom 
Teknoloji İşbirliğinde 
14.Yıl
Sistem Operasyon ve 
Bilgi Güvenliği Yöneticisi
Ziya KELEŞ

TURCom Teknoloji 
Çözümleri 
Renaissance İzmir 
Hotel’de

Ağ Erişim Kontrol 
Sistemleri (NAC)

Başarı Hikayesi

Röportaj

Projelerimizden

Güvenlik

Big Data ve Tanrı

Teknoloji



    

Nisan’ 14 2

Cisco ve TURCom Teknoloji, çeşitli sektörlerde görev yapan müşterilerini 23 Ocak Perşembe günü Gazebo Restaurant’ta 
organize ettikleri öğle yemeğinde ağırladı.

Son derece keyifli bir ortamda geçen yemekte fikir alışverişinde bulunup, birbirlerine tavsiyelerde bulunan konuklarımız 
leziz ikramlarla hoş vakit geçirdi.

Tek noktadan toplu teknoloji çözümleri sunan TURCom Teknoloji, iş ortağı ve Gold Partneri Microsoft ile birlikte 26 
Mart Çarşamba günü Bursa Sheraton Hotel’ de düzenledikleri kahvaltıda çeşitli sektörlerde görev yapan bilgi işlem 
müdürlerini bir araya getirdi.

Microsoft lisanslama, sistem center ve it altyapı yönetimi, Microsoft Office 365 ve bulut hizmetleri hakkında yeni 
dönem çözümlerin konuşulduğu toplantıda katılımcılar uygulamaları tanıma ve konunun uzmanlarıyla tanışma fırsatı 
yakalamış oldu.

Microsoft ve TURCom Teknoloji Konuklarını Kahvaltıda Ağırladı

Bizden Haberler

Cisco ve TURCom Teknoloji’den Keyifli Öğle Yemeği
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Vizyonu ve sistem bütünleştirici kimliği ile uçtan uca çözümler sunan TURCom Teknoloji, iş ortağı ve Gold Partneri olduğu 
Microsoft ile birlikte Bebek Otel’de düzenlenen kahvaltıda Petrol sektörünün öncü firmaların bilişim teknoloji müdürleri ile 
bir ara geldi.

Microsoft lisanslama, sistem merkezi ile bilişim alt yapı yönetimi, enerji sektöründe Microsoft Office 365 ve bulut hizmetleri 
hakkında son gelişmelerin aktarıldığı toplantının katılımcıları; ölçeklenebilen, kullanım esnekliği sunan, performansı ve 
toplam sahip olma maliyetiyle kesintisiz çözüm ve uygulamalarını tanıma ve konunun uzmanlarıyla tanışma fırsatını yakaladı.

Microsoft ve TURCom Teknoloji ile Petrol Sektörünün Öncü 
Firmaları Kahvaltıda Buluştu

Bizden Haberler

TURCom Teknoloji ve Cisco Konuklarını Öğle Yemeğinde Ağırladı

TURCom Teknoloji ve Cisco, Sait Halim Paşa Yalısı’nda çeşitli sektörlerde görev yapan Bilgi İşlem Müdürleri ile öğle yemeği 
için bir araya geldi.

Cisco ve TURCom Teknoloji’nin sunduğu yeni çözümler hakkında fikir alışverişinde bulunularak ihtiyaçlar ve beklentiler dile 
getirildi. Güncel projeler üzerinde konuşularak sektörler hakkında genel değerlendirmelerde bulunuldu.
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Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya 
getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini 
tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak 
politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta düzenlenen Akademik 
Bilişim 2014 Konferansı bu yıl 5-7 Şubat 2014 tarihleri arasında 
Mersin Üniversitesi’nde düzenlendi. TURCom Teknoloji, Akademik 
Bilişim 2014 Konferansı’nda Gümüş Sponsor olarak yerini aldı.

Bilgi Teknolojileri Kongre ve Fuarı kapsamında kamu, sağlık, eğitim, 
turizm, iletişim, mühendislik ve sanayi alanlarındaki bilgi teknolojilerine 
dayalı uygulamalara yönelik etkinlikler düzenlendi. Konferansta 
davetli bildiriler, yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum ve eğitim 
seminerleri yapıldı.

Son derece verimli geçen konferansın ertesi günü katılımcılar, 
Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen Kanlı Divane Ayaş Harabeleri, Kız Kalesi, Cennet ve Cehennem, Astım Mağarası 
gezisine katılarak keyifli vakit geçirdiler.

Bizden Haberler

Dünyanın lider network cihazları üreticisi Juniper her yıl düzenlediği 
Global Partner Conference “Rev Up”, dünyadaki tüm iş ortaklarının 
katılımıyla Las Vegas’ta gerçekleşti.

Juniper’ ın yeni stratejilerinin duyurulduğu bu önemli konferansına bu 
yıl Türkiye’den tek davetli iş ortağı Juniper Elite Partner'ı TURCom 
Teknoloji oldu.

Global Partner Conference “Rev Up” ta SDN, High IQ, Security 
konuları gündemde en üst sıralarda yerini aldı.

Juniper’in 1 Ocak’ta görevine başlayan yeni CEO’su Kheradpir Global 
Partner Conference “Rev Up” ta “Müşteri ilişkileri aracılığıyla, yenilik ve 
mükemmelliğe odaklandıklarını, yazılım tanımlı ağların (SDN) gelecekte 
büyük bir sıçrama yaşayacağını, 'Yüksek IQ' (ya da akıllı) bulut ekosistemlerin katlanarak büyümesi ile birlikte ağlarının geliştirilmesi 
artık daha önemli olduğu anlamına geldiğini ve Juniper'in DNA'sının bir parçası olarak, bu yeni ağların geleceğinin ölçeklenebilir ve 
gerçek zamanlı olarak ayarlanabilir olduğunu ve Juniper olarak bulut ağlarına odaklanacaklarını söyledi.

13 Şubat 2014 tarihinde AVNET TECHNOLOGY ve TURCom 
Teknoloji’nin düzenlediği Le Meridien Hotel’de gerçekleşen, karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunulan etkinlikte yeni ürünler, yatırımlar, beraber atılacak 
adımların yanı sıra yeni yazılımlar ve çözümler hakkında konuşuldu.

Sohbet ortamında gerçekleşen etkinlik sonunda bütün katılımcılar 
memnun ayrıldı.

Bu Yıl Juniper GPC Özel Davetlisi TURCom Teknoloji Oldu

AVNET TECHNOLOGY-TURCom Teknoloji Etkinlikleri Devam Ediyor

AKADEMİK BİLİŞİM 2014’e TURCom Teknoloji Sponsorluğu
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TURCom Teknoloji oluşturduğu Cisco Laboratuvarında müşterilerine 
vereceği Cisco ISE Workshop Günleri’ne hazırlanıyor. Türkiye’nin 
sayılı Cisco ISE ATP partneri olan TURCom Teknoloji, güvenlik ve 
network konusundaki uzman mühendis kadrosu önderliğinde 
kurumların  Profesyonel IT uzmanlarına ücretsiz olarak uygulamalı 
workshoplar düzenliyor. 

TURCom Teknoloji’nin İstanbul Genel Müdürlük ofisinde düzenli 
olarak organize ettiği  ‘Cisco ISE Workshop Günleri’nde, katılan 
profesyonel IT uzmanlarının Cisco Systems çözümlerinde güncel ve 
uygulamalı bilgileri alması sağlanıyor. 

Cisco ISE Nedir?  
Dünya internet trafiğinin % 80’nin üzerinde aktığı internet ağ 
teknolojileri şirketi Cisco’nun son yıllardaki “Trust Sec” mimarisinin 
Network erişim kontrolü çözümüdür. Bu çözüm bileşenlerinden  

 Network Admission Control Appliance ile;

 • Yalnızca güvenilen cihazlara erişim izni vererek ağ güvenlik politikalarını zorunlu tutar

 • Uyumsuz cihazlardan erişime engel olur ve ortaya çıkan tehditlerin ve risklerin zararını sınırlar

 • Başka şirketlerin yönetim uygulamalarıyla uyumluluk sağlayarak mevcut yatırımları korur

 • Diğer Cisco ürünleriyle entegre olarak virüs, solucan ve istenmeyen erişim tehditlerini azaltır

 Cisco Güvenli Erişim Kontrol Sistemi ile

 • Dinamik koşullar ve özellikler temelinde ağ erişimini denetler

 • Kural tabanlı politikalar aracılığıyla dönüşüm geçiren erişim gereksinimlerini karşılar

 • Entegre izleme, raporlama ve sorun giderme özellikleri sayesinde uyumluluğu artırır

 • Yerleşik entegrasyon özelliklerinden ve dağıtılmış kurulumdan yararlanır

TURCom Teknoloji ile Cisco ISE Workshop Günleri

Bizden Haberler

TRCroot Web Filter Yeni Modülleriyle Güvenlik Seviyesini 
Arttırmaya Devam Ediyor
TURCom Teknoloji'nin inhouse güvenlik yazılımları TRCroot ailesinin Webfilter ürünü, eklenen yeni özellikleriyle müşterilerin 
güvenlik seviyesini artırmaya devam ediyor. Şirketler kullanıcılarının internet üzerindeki loglarını 5651 yasası kapsamında 
incelediğinde, son dönemde SSL sertifikalı web sitelerinin ziyaretlerinin arttığını görmektedir. Gerek logların alınması gerekse 
https üzerinden ulaşılan web sitelerin de güvenlik açıklarının tespiti ve güvenliği için TURCom Teknoloji yazılım ekibi Webfilter 
ürününe ilave modül ekledi.  

Bu modülün çalışma yapısı  şu şekildedir: Transparent yapıda https paketlerin dinlenebilmesi için, TRCroot cihazı araya 
sertifika çıkartır ve bu sayede https trafiği de denetlenmiş olur. Client makinanın bir kereye mahsus bu sertifikayı yüklemesi 
yeterlidir.

TRCroot ürün ailesi URL Filtrelemenin yanı sıra, UTM Firewall, Mail Security Gateway, SSL VPN, 5651 Yasasına Uygun Log 
Yönetimi ve Hotspot gibi uygulamaları da müşterilerine sunmaktadır. İster yazılım ister donanım olarak sisteme entegre 
edilebilen bu güvenlik ürünlerinin en önemli özelliği de her sene yenileme ücretinin olmaması, ürünlerin tamamen satın alan 
firmaya ait olmasıdır. Kurumlar istediği zaman sadece bakım destek hizmetini yenileyebilirler.
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Projelerimiz

Ankor Holding’in Wireless Çözümü TURCom’dan

Celal Bayar Üniversitesi Altyapısında TURCom Teknoloji Kalitesi

Türkiye’de inşaat, sağlık ve gayrimenkul sektörlerinde 
başarılı projelere imza atan Ankor Holding, merkez 
ofislerinde mevcut wireless yapılarıyla ilgili sorunları 
TURCom Teknoloji’nin kurulumunu gerçekleştirdiği 
Cisco 1600 serisi wireless ürünleri ile giderdi.

Gerçekleşen proje hakkında ‘’ Her zaman en pahalı çözüm en doğru 
çözüm olmayabilir. Önemli olan sağlıklı bir ölçümleme yapılması ve 
yapılacak mühendislik hesaplamalar sonrası ihtiyacın doğru algılanarak 
analiz edilmesidir. Böylece her noktada kesintisiz bir wireless yayını 
sağlanmış olacaktır.’’ diyen TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Aydın 
Doğan, ‘’Müşterimiz en doğru kararı vererek TURCom’un yıllara dayalı 
uzmanlık ve tecrübesine güvendi ve kablosuz network problemini 
çözmüş oldu’’ diyerek sözlerini noktaladı.

Alanında dünyanın en iyisi olan firmaların Türkiye’de iş ortağı olma vizyonu ile ilerleyen Ankor Holding, merkez ofislerinde 
hızlı ve sağlıklı bir wireless yapısına kavuştu.

Evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak; çağdaş anlayışta, sorumluluk 
sahibi bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına sosyo-kültürel, teknolojik ve bilimsel yönden katkı 
sağlayan Celal Bayar Üniversitesi TURCom Teknoloji ile teknoloji alanındaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

Celal Bayar Üniversitesi’nin tüm sunucu altyapısının bağlantısı  için gerekli olan storage sistemi TURCom Teknoloji 
tarafından kuruldu. 

Değişen ve gelişen bir üniversite olan Celal Bayar Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, saygın, öncü ve 
işbirliğine açık bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı görev edinmiştir.
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TURCom Teknoloji Satış Grup Müdür Yardımcısı Çağla Aykaç ise anahtar teslim bir projeye imza attıklarını ve altyapı 
donanım tedariği ve kurulumunu planladıkları zamanda tamamladıklarını belirtti. Aykaç sözlerine ‘’ China Shipping Türkiye 
Acenteliği A.Ş.’nin beklenti ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit ederek, tüm network ve sistem altyapısını oluşturduk. 
Donanım, kabloma, IP telefon,  güvenlik, sistem alt yapısı (server-storage), sistem odası kurulum ve tasarım ile 
konumlandırılması konusunda en ileri teknolojiye sahip çözümleri bir araya getirdik’’dedi. 

Proje Detayı;

• Switch

• Server

• Storage

• Router

• Sistem odası

• Kabloma

• Firewall

• IP Telefon

• Metro Ethernet

• Sistem ve Network Bakım Anlaşması

China Shipping Container Lines’ın, Türkiye’deki 
pazarlama, satış, rezervasyon, konteyner takibi ve 
dokümantasyon gibi işlemlerini 2005 yılından beri 
yürüten China Shipping Türkiye Acenteliği A.Ş. ayrıca 
Türk limanlarına giren ve Türk boğazlarından geçen 
her türlü China Shipping gemisine de acentelik hizmeti 
vermektedir.

China Shipping Türkiye Acenteliği’nin Tercihi TURCom 
Teknoloji Oldu.
 ‘’İleri teknolojideki gücü, bilgi birikimi ve tecrübesine inandığımız TURCom Teknoloji ile başarılı 
bir bilişim altyapı projesine imza attık.’’

Dünyanın en büyük ilk 10 konteyner hattı arasında yer alan China Shipping Container Lines’ın (CSCL) genel acentesi 
olduklarını ve CSCL hattını Türkiye çapında temsil ettiklerini belirten China Shipping Türkiye Acenteliği A.Ş. Genel 
Müdürü Murat Savut ,‘’  Yer aldığımız sektörün bileşenlerinin başında bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı yer almaktadır. 
TURCom Teknoloji’nin sahip olduğu birikim ile tüm alt yapımızı en son teknolojiyle hazır hale getirdik’’dedi.

Başarı Hikayesi

China Shipping Türkiye Acenteliği A.Ş. Genel 
Müdürü Murat Savut
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TURCom MDM Projesinde Yer Alan Çözümler;
• Yönetim
• Yardım Masası & Destek
• Güvenlik
• Anti virüs / Antimalware / Web Filtreleme / Sertifika
• Lokasyon Hizmetleri
• Uygulama Yönetimi
• Canlı İletişim
• Yerinde E-posta Yapılandırması
• Cihaz Özellikleri Kontrolü 

TURCom Teknoloji MDM ÇÖZÜM PAKETİ
Yönetim
• Donanım/Yazılım Envanteri
• Yazılım ve Veri Hazırlama
• Data Senkronizasyon
• Alarmlar ve Raporlar
Kullanıcılara güncel bilgi kaynağı sağlamak için sunucu ile yönetilen cihaz arasında dosya senkronizasyonu.
Cihaz hakkında çeşitli donanımsal durumlar için hazır veya hazırlanabilir alarmlar ve grafiksel panolar.
Herhangi bir kablosuz ağ üzerinden cihazları kayıt, kurulum ve yapılandırma, bireysel ya da grup halinde yönetmek.

Dünyada örnekleme bazlı pazarlama araştırmalarının lider 
şirketlerinden biri olan Ipsos, Türkiye’de mobil çalışanlarının 
merkezle konuşan uygulamaya güvenli erişimi ve kontrolü için 
dünyanın lider MDM üreticileriyle çalışan TURCom Teknoloji’nin 
çözümünü tercih etti.

Bu projede sadece mobil cihazların güvenliği ve kontrolü kısmında 
değil ürünün Ipsos sistemlerine entegrasyonu için gerekli kod 
seviyesinde de uygulama ve geliştirme danışmanlığı verilip Ipsos’ 
a özel MDM çözümü sunuldu.

TURCom Teknoloji bu projeyle birlikte günümüzün en önemli güvenlik ihtiyaçlarından Mobil Güvenlik ve BYOD (Kendi Cihazını 
Getir) alanındaki uzman danışman kadrosuyla uçtan uca güvenlik çözümlerinde sektördeki gücünü kanıtlamış oldu.

Ipsos’un MDM Güvenliği TURCom Teknoloji’den

Başarı Hikayesi

Ipsos Türkiye Bilgi İşlem Sorumlusu Aytekin Kahraman

“Ipsos olarak Türkiye’deki mobil cihazlarımızın güvenliğini TURCom Teknoloji ile sağladık”
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Yardım Masası & DestekYönetim
• Uzaktan Kontrol
• Sorun Giderme araçları
• Otomatik Tanımlama Araçları

Güvenlik 
• Kullanıcı / Donanım Doğrulama
• Veri Şifreleme  - Çalışan İşlemler Kontrolü
• Kiosk Modunda İşlem

Kilit ekranını (“Kiosk”) oluşturarak işletim sistemine ve uygulamalara erişim engelleme imkanı. Etkili ve emniyetli 
şifre zorunluluğu, kurumsal alan yönetimi, root edilmiş cihazların tespiti, uzaktan cihaz kilitleme ve silme.

Antivirüs / Antimalware / Web Filtreleme / Sertifika
• Tüm Yazılımların Virüs Otomatik Taraması
• Virüs ve Kötü Amaçlı Yazılım Veri Tabanının Gerçek Zamanlı Güncellenmesi 
• Tüm Veri ve Uygulamaların Ön Taraması
• Kategori Bazında İzin Vermek / Reddedilmesi
• Beyaz ve Kara Web Sitesi Listeleri Oluşturması
• Mobil Cihaz Kullanıcıları Tarafından Kullanılan Sertifikaların Yaratılması, Yenilenmesi, İptali ve Dağıtımı
• Wİ-Fi, VPN ve Eposta Kurumsal Kaynaklarına Bağlantı

Lokasyon Hizmetleri
• Mobil Varlıkların Gerçek Zamanlı Konum İzleme
• Tarihsel Veri / Rota Geçmişi
• Araçlar / Mobil Çalışanları Alan Koduna / Bölgeye Göre Bulmak, İzleme ve Rapor Etmek

Uygulama Yönetimi
• Kurumsal Uygulamalar ve Google Market uygulamaları güvenli ve özel bir uygulama kataloğu üzerinden sunmak,
• Yüklü Programları İzlemek,
• Sessizce Uygulama Yükleme / Güncelleme / Kaldırma,
• Uygulamalara zorunlu Beyaz Liste / Kara Liste Özelliği

Canlı İletişim
Kullanıcılara SMS ya da C2DM (Cloud to Device Messaging) Üzerinden Mesaj Göndermek.

Yerinde E-Posta Yapılandırması
MS Exchange yapılandırma, hesap erişimi etkinleştirme / devre dışı bırakma ve bağlantıları emniyet altına alma.
MS Exchange ayarlarını yapılandırma, hesap erişim ve güvenli erişim ve güvenli bağlantı etkinleştirmek / devre 
dışı bırakmak.

Cihaz Özellikleri Kontrolü
Wİ-Fİ, Bluetooth, Android Market, Kamera, Mikrofon, MS Exchange, E-posta, Veri Dolaşım vb. devre dışı 
bırakma özelliği.

Başarı Hikayesi
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Türkiye’nin ve Avrupa’nın otomotiv yan sanayi alanında önde gelen firmaları arasında yer alan 
Beyçelik Gemstamp bünyesinde bulunan GMF Otomotiv Parçaları Sanayi internet erişim 
loglarını, TURCom Teknoloji’nin modülü olan TRCroot ile kayıt ediyor. 

4 lokasyonda 1.600 kişi istihdam eden firmanın otomotiv sektörü 
için kalıp imalatı, sac şekillendirme ve montaj alanlarında faaliyet 
gösteren firmanın, Kocaeli/Gebze de bulunan fabrikalarının 
internet erişimlerini TRCroot ile elektronik zaman damgalı olarak 
kayıt altında tutarak kanuni zorunluluğunu yerine getirmiştir. 
Ayrıca şirket içerisindeki internet kullanımını kayıt altına alarak 
internet kullanımını raporlandırmak, analiz etmek ve internet 
trafiğini kontrol edebilmek açısından da kolaylık sağlamıştır.
 
Beyçelik Gestamp ulusal ve uluslararası pazarda, sac 
şekillendirme ve kalıpçılık alanlarında, tasarım ve seri üretim 
yetenekleriyle lider firma olma vizyonuyla hareket etmektedir.

Projelerimiz

Dünyaca Ünlü Beyçelik Gestamp iştiraki olan GMF Otomotiv 
Parçaları Sanayi Loglarını TRCroot ile Kayıt Ediyor

Bursa Beton, TURCom Teknoloji ile Bilişim Güvenliğini Sağlıyor
Ürün ve hizmet kalitesiyle beraber sektördeki payını arttırmayı hedefleyerek müşteri memnuniyetini 
kalite politikasının ayrılmaz parçası olarak gören Bursa Beton, TURCom Teknoloji ile bilişim 
güvenliğini sağlıyor.

Çalışanların yönetime aktif katılımı, motivasyon ve iletişimin geliştirilmesi gibi konular üzerinde hassasiyetle duran firma, firewall 
ile ağ sistemlerini internet ortamından gelecek kötü kodlar, virüs ve zararlı web siteleri gibi birçok olumsuz içerikten korunmaktadır.

Bursa ile çevre il ve ilçelerdeki tesislerinde hazır beton üretimi yapan ve yatırım faaliyetlerini aralıksız devam ettiren Bursa Beton, 
bugün 15.000 m³’e ulaşan üretim kapasitesiyle Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde kurulu 16 tesisindeki 19 beton 
santrali, 48 mobil,3 sabit olmak üzere 51 beton pompası ve 210 adet transmikser ile gerektiğinde 24 saat hizmet vermektedir. 
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Projelerimiz

Çerkezköy Belediyesi’ne TURCom Teknoloji ile Güvenli İnternet 

TURCom Teknoloji, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un 
Çözüm Ortağı Olmaya Devam Ediyor

Halkının memnuniyetini esas alarak şeffaf, 
katılımcı ve insan odaklı bir yönetim anlayışı ile 
hareket eden Çerkezköy Belediyesi Loglarını 
TURCom Teknoloji ile kayıt altına aldı.

Çerkezköy Belediyesi’ne TRCroot kapsamında 
Firewall, Webfilter, 5651 Log Yönetimi, Mail 
Server hizmetleri verildi.

TRCroot’un sunduğu özellikler ve avantajlar şöyle; 
kullanıcılarının web erişimlerini denetler, profesyonel ara 
yüz yardımı ile girilen sitenin ayrıntıları her türlü karmaşık 
olasılığa göre raporlayabilir.
2007’de yürürlüğe giren 5651 sayılı “İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında” kanun kapsamına giren şekilde internet erişimi / içerik servisi veren 
kurumların tutmak zorunda oldukları kullanıcı kayıtlarını tutmak da bu sistem sayesinde mümkün.

TURCom Teknoloji tarafından TRCroot Firewall Software, TRCroot Webfilter Software,  TRCroot 5651 Hash Server 
Software, TRCroot Mail Server Software (Postfix), Kurulum, Eğitim, Temel Destek Paketi, Local Messenger ve Network 
İzleme Aracı Çerkezköy Belediyesi’ne temin edildi.

Türk misafirseverliğini, lüks ve kişiye özel hizmet anlayışıyla birleştirerek sunan Çırağan Palace 
Kempinski İstanbul, TURCom Teknoloji ile çalışmaya devam ediyor. 

Boğazın eşsiz manzarasında, sunduğu kusursuz hizmet ve hem modern hem tarihi dekorasyonuyla, İstanbul’un en iyi otellerinin 
başında yer alan Çırağan Palace Kempinski İstanbul, mevcut firewalllarının yedekliliğini sağlayarak olası olumsuz bir durumda ağ 
güvenliğini garanti altına aldı.
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İnşaat alanında faaliyet gösteren PAR-SAN YAPI 
A.Ş. nin yatırımcısı olduğu İzmir’de bulunan 
Renaissance İzmir Hotel’in ihtiyaçları TURCom 
Teknoloji ile karşılandı.

TURCom Teknoloji Proje ve Satış Yöneticisi Savaş Başgil, 
Renaissance İzmir Hotel projesinde; Otele digital signage 
konumlandırarak, tek bir merkezden yönetilen digital içeriğin bir 
ağ üzerinden birçok farklı ekrana dağıtılmasını sağladıklarını 
belirtti. 

 ‘’Ana faaliyet alanımız olan inşaat işleri bünyesinde bina, alt yapı, 
yol ve benzeri taahhüt işleri yaparak birçok önemli projeyi hayata 
geçirdik. Dünya çapında yaklaşık 3700 oteli bulunan Marriott 
Grubuna bağlı Renaissance İzmir Hotel’i İzmir’de inşa ederek 
başarılı bir proje imza attık’’ diyen PAR-SAN YAPI A.Ş. Proje 
Müdürü Barış Bükey sözlerine ‘’Bu süreçte IT alnındaki 
ihtiyaçlarımızı yenilikçi çözümleriyle eksiksiz bir biçimde karşılayan 
TURcom Teknoloji ekibine teşekkür ederiz’’ diyerek tamamladı.

Ege Denizi kıyısında, popüler Cumhuriyet Meydanı'na yakın 
Renaissance İzmir Hotel 14 suit olmak üzere 110 odasıyla 
konuklarını ağırlıyor.

Projelerimiz

TURCom Teknoloji Çözümleri Renaissance İzmir Hotel’de

Emaar Erbil Downtown‘un IT Altyapısı TURCom Teknoloji’den
Dünyanın en büyük gayrimenkul 
geliştirme şirketlerinden biri olan ve 
Dubai Finans Piyasası’nda işlem 
gören Emaar Gayrimenkul PJSC, 
dünyanın önemli pazarlarında birçok 
lokomotif projeye imza atmaktadır. 
Bu projelerinin arasına Kuzey Irak 
Bölgesini de ekleyen ve bu bölgenin 
en büyük alana sahip ve en prestijli 
işi Erbil Downtown için Emaar 
Gayrimenkul tercihini TURCom 
Teknoloji’den yana kullandı.

The Adress Hotel’in de yer aldığı Erbil 
Downtown projesi için Emaar en gösterişli 
ofisini kurdu. Bu satış ofisinde TURCom 
Teknoloji olarak network altyapısı, telefon 

santrali altyapısı, kablosuz network altyapısı ve sunucu sistemlerini kurdu. Bunun yanı sıra internet hizmeti, printer, laptop, 
telefonlar ve projeksiyon sistemleri TURCom Teknoloji tarafından sağlandı.



    

Nisan’ 14 13

Projelerimiz

GEKA, Microsoft Open Lisans ile Maliyette Avantaj Sağlıyor

Global Menkul Değerler’ in Mail Arşivleme Yenilemesi 
TURCom Teknoloji’den

Güney Ege Bölgesindeki sürekli ve dengeli kalkınmayı 
sağlayan, bölgenin gelişmesinde öncü rol üstlenen, ulusal ve 
uluslararası saygınlığa sahip Güney Ege Kalkınma Ajansı, 
Microsoft Open Lisanslarını Microsoft’un Gold Partneri olan 
TURCom Teknoloji’den temin etti.

Aydın, Denizli ve Muğla bölgeleri için küresel ölçekte rekabet gücünü arttırmak ve 
bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başarılı projeler gerçekleştiren 
GEKA, mevcut ve planlanan gereksinimleri doğrultusunda yaygın erişim olanağına 
sahip olan Microsoft Open Lisansı sayesinde maliyet avantajı elde etmiştir.

GEKA, eşitlik, şeffaflık ve çözüm odaklılık ilkeleri çerçevesinde Güney Ege 
Bölgesi’nin gelişmesinin hızlandırılması, ekonomik yapabilirlik, girişimcilik ve rekabetçilik seviyesinin artırılması, kentsel ile çevresel 
sorunların aşılması ve bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.

Global Menkul Değerler; bireysel ve kurumsal, yerli ve yabancı yatırımcılara, borsa aracılığı, 
yatırım danışmanlığı, kurumsal finansman hizmetleri ve fon yönetimi hizmetleri sunan, Türkiye’de 
birçok “ilk”i gerçekleştiren “öncü” aracı kurumu olan Global Menkul Değerler’ in mail arşivleme 
kurulumunun yenilemesi TURCom Teknoloji tarafından yapıldı.

Bu kurulum sayesinde Global Menkul Değerler’ in, mail arşiv sistemleri daha hızlı yedek alıp sistem yönetilebilirliği kabiliyeti 
arttırılmış, arşivlenen mailler daha az yer kapladığı için kapasite yönetimi sağlanmış oldu.

Türkiye’nin en büyük bağımsız ve halka açık aracı kurumlarından olan Global Menkul Değerler, yaygın erişim ağı ile sektörün 
önde gelen şirketlerinden biri olarak istikrarlı başarısını sürdürmektedir.
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Türk gemilerine tüm dünyada, yabancı gemilere ülkemiz limanlarında yağ ve yakıt satış, ikmal 
organizasyonları ve teknik destek veren BP Marine, TURCom Teknoloji’ nin sağlamış olduğu 
“outsource sistem desteğini” Mart 2014’ e kadar uzattı.

BP Marine, Türk tersanelerinde inşa edilen ve bakımı yapılan gemilere Tuzla ve İstanbul'daki depolarından 7 gün 24 saat madeni 
yağ ikmalinin yanında teknik destek hizmeti vermektedir.

Projelerimiz

BP Marine’e TURCom Teknoloji Desteği Devam Ediyor! 

Yatırım Finansman, TURCom’un Güvenlik Çözümlerinden 
Faydalandı

Yatırım Finansman Hakkında:

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası ve Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) öncülüğünde ve 13 büyük bankanın 
katılımıyla 15 Ekim 1976 tarihinde kuruldu. Kurulduğu günden bu yana hızlı 
ve istikrarlı bir gelişme göstererek sermaye piyasalarında saygın bir yer 
edinen Yatırım Finansman, tarihinin her döneminde bir ‘güven sembolü’ 
olarak sektörün öncü kuruluşları arasında yer aldı. Ülke çapında güçlü ve 
yaygın bir hizmet ağına sahip olan Yatırım Finansman, Türkiye’nin ve 
dünyanın her yerinden bireysel ve kurumsal yatırımcılara güvenilir, kaliteli ve 
hızlı sermaye piyasası hizmetleri vermektedir. Önemli merkezlerdeki 14 
şubesi, IVR-Telefon Şubesi (444 11 44) ve İnternet Şubesi (YF.COM.TR), 
Yatırım Finansman’ın hizmet ağını oluşturmaktadır.

Türkiye’nin ilk sermaye piyasası kuruluşu olarak müşteri 
odaklı hizmet anlayışı, güçlü ortaklık yapısı, geniş ürün 
yelpazesi, gelişmiş teknolojik altyapısı ve deneyimiyle Türk 
Sermaye Piyasası'nda ‘güven sembolü’ olan Yatırım 
Finansman, güvenlik projesini TURCom Teknoloji ile yürüttü.

Yatırım Finansman’a TURCom Teknoloji tarafından gerçekleştirilen güvenlik 
projesinde, zararlı yazılımların ağ ve internet üzerinden bilgisayarlara erişmesini 
engellemek amacıyla firewall (next generation firewall) kurulumu yapıldı. 
Böylece, tüm segmentlerde detaylı olarak tam güvenlik sağlandı. 
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Röportaj

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?
24 senedir bu sektördeyim. İşe ilk olarak bir dershanenin öğrenci kayıt ve sınav 
soruları takip programını yazarak başladım. Sonra okul hayatı, programcılık daha 
sonra işin modül, sistem tasarlama, networking, security taraflarında çalıştım ama 
programcılık benim için hiç bitmedi. Son dönemlerde bireysel olarak Windows Store 
/ AppStore /Android Store’a uygulama yazmaya başladım. 

13 yıldır İpragaz’da çalışıyorum. Düsturum her zaman bir proje ya da ihale 
yapıldığında, ihaleyi kaybeden insanların da memnun ayrılmasını sağlamak olmuştur. 
Çünkü bilmeleri gerekiyor ki; aslında İpragaz’ın istediği kriterleri sağlayamadıklarından 
dolayı kaybetmişlerdir. Kişisel tercihlerden değil, gerçekten kriterlere uymadıklarından 
işi alamadıklarını bilip memnun ayrılmalıdırlar. Dolasıyla sektörün hem o tarafı hem bu 
tarafındaki kişiler tarafından sevilen biriyim ve aslında hep onu amaçlıyorum. 

İpragaz’ın iş alanlarından ve enerji sektöründeki yerinden söz edebilir misiniz?

İpragaz, Eureka Metal A.Ş. adıyla 1961 yılında kurulmuş, sektördeki ilk tüp dolumunu gerçekleştirmiş, İzmit Yarımca'da, 
Türkiye'nin ilk Resmi Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) dolum tesisini ve dolum istasyonlarını faaliyete geçirmiştir.

İpragaz, 1996 yılında Türkiye'de "ilk resmi belgeli otogaz istasyonu”nu açarak, bu tarihten itibaren de özel ve ticari 
otomobillerde kullanılan "Otogaz" segmentinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Halen grup şirketleri olarak ülke genelinde 
1.100’ün üzerinde otogaz istasyonu ile hizmet vermeye devam etmektedir. 

İpragaz 2004 yılı sonu itibariyle de LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) çalışmalarını başlatarak Türkiye geneli sanayi müşterilerine 
hizmet vermeye devam etmektedir. İpragaz, 1 Eylül 2012 itibari ile İpragaz Elektrik ile elektrik toptan satışını başlatarak, 
tüm Türkiye’de ‘serbest tüketici’lere hizmet vermeye başlamıştır. İpragaz, 2013 yılında GO markası ile akaryakıt sektörüne 
de girerek, artık “tek çatı altında komple çözümler sunan” bir enerji markasına dönüşmüştür.

İpragaz’ın enerji sektörüne getirdiği yenilikler nelerdir?
• İlk LPG tüp dolum tesisi (Yarımca)
• Türkiye genelinde uygulanan Eğitim Seferberliği projesiyle, tüketicilerine evlere teslimatı yasal olarak zorunlu olan 12 kg'lık ev 
tüpünde "sertifikalı servis elemanları" ile hizmet veren ilk LPG şirketi 
• İnternet ve SMS yoluyla tüp siparişi alan ilk firma
• Tüplerde ilk çift emniyetli boğaz contası
• İlk resmi belgeli otogaz istasyonu
• Teknelerde LPG dönüşümü Marinegas sistemi
• İlk dökme forklift hizmeti
• İlk Sistem LPG hizmetleri
• Metal kesmede asetilen yerine kullanılan ilk LPG kesme gazı PRO CUT
• Yüksek çekişli müşterilerin basınç sorunlarını ortadan kaldıran LPG PRO Sistem
• Tankerlerde ilk massflowmetre uygulaması
• Akustik emisyon yöntemiyle toprakaltı tank kontrolü
• Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük elektronik sayaçlı araç filosuyla müşterilerine değer ifade eden "kalibrasyon hassasiyeti, 
olumsuz dış ortam şartlarından etkilenme, sistem güvenliği, arıza vs." konularda eksiksiz ve güvenli hizmet 
• Sevkiyat sonrası faturalarını araçta faturalama sistemiyle anında dökme gaz satışı 
• Depozito ve LPG ödemelerinin kredi kartıyla yapma imkanı 

İPRAGAZ ve TURCom Teknoloji İşbirliğinde 14.Yıl
Türkiye enerji sektörünün 'Mavi Dev'i 50 yılı aşkın tecrübesiyle ve gerçekleştirdiği ilklerle, 
Türkiye'deki Likit Petrol Gaz (LPG) sektörünün öncüsü olan İPRAGAZ’ın Sistem Operasyon ve 
Bilgi Güvenliği Yöneticisi  Ziya Keleş ile zevkli bir röportaj gerçekleştirdik.

Sistem Operasyon ve Bilgi Güvenliği 
Yöneticisi  Ziya Keleş
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Röportaj

Yeni projelerinizden bahseder misiniz?
IT olarak her sene 40 proje hazırlayıp tamamlıyoruz. Bu istikrarı 8-9 yıldır sürdürüyoruz. Bu durum ayrıca İpragazın’ın 
IT’ye verdiği değeri de gösteriyor. Son zamanlarda en çok gündemde olan projemiz, GO.  Şu an için 15 istasyonumuz 
var ama sayımız gün geçtikçe artıyor. Var olan ve yeni açılacak istasyonlara kendi bölümümüzle alakalı, teknoloji ile 
alakalı ne yenilikler götürebiliriz diye düşünüyoruz. 

Sizce bilişim teknolojileri sektöre ne tür avantajlar sağladı?

Bayi otomasyon sistemi (BOS) sayesinde hızlı ürün teslimleri yapabiliyor hale geldik. Uzaktan tank seviyelerini kontrol edebilmek 
(Telemetre) zamanında nakliye optimizasyonu yapmamızı sağladı. SMS ile sipariş alabilmek hızlı teslimat yapabilmemizi sağladı. 
İpragaz ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilen mobil ödeme sistemi müşterilerimize ödeme kolaylığı sağladı.

2014 yılı hedeflerinizden bahseder misiniz?
2014 yılında, GO Yakıt İstasyonlarını TURCom Teknoloji’yle birlikte daha stabil çalıştırmak ve istasyonların canlı satış ile arıza 
durumlarının anlık izlenmesini sağlamayı hedefliyoruz. İstasyonlarda oluşabilecek hataların proaktif olarak önceden izlenip hata 
olmadan müdahele edilmesi de başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

TURCom’ la nasıl tanıştınız? 
TURCom’ la tanışıklığımız çok eskilere dayanıyor. TURCom Teknoloji’nin en beğendiğimiz tarafı ürün satan değil; çözüm satan, 
olmazı olduran ve bunu şirket kültürü olarak yayan bir firma oluşu. Devamlığımız aslında aile gibi oluşumuzdan kaynaklanıyor.

TURCom’ la ne kadar zamandır çalışıyorsunuz?
2000 yılından beri İpragaz olarak TURCom Teknoloji’yle çalışıyoruz.

TURCom’ la hangi projeleri gerçekleştirdiniz?
TURCom Teknoloji’yle birçok proje gerçekleştirdik. Başlıcaları GO Yakıt istasyonları projemiz, BOS Sistemi, SMS Entegrasyonu, 
Modem’le seviye bilgisi gönderip- toplanıp- raporlanması, telemetre lokasyonlarının altyapılarının tamamlanması, değişmesi ve 
düzenlenmesi TURCom iş birliği ile yapıyoruz.

Proje size ekstra avantajlar getirdi mi?
TURCom ’la gerçekleştirdiğimiz her proje bize avantaj sağlamıştır. TURCom düzenlediği sektör yemeklerinde, toplantılarda 
sektörü birleştiriyor ve sinerji yaratıyor. Bu da bizler için avantaj sağlıyor.

Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Çok dinamik, çok canlı ve çok güçlü bir ekipsiniz ve sizi şöyle gördüm; siz aslında başka şeyleri de başarabilirsiniz. Sadece 
networkte ve kablolamada değil, uçtan uca çözümler içeren  her işte en iyisi olduğunuzu göstermelisiniz.
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En üst düzeyde bilgi ve teknoloji kullanarak tanı 
ve tedavi uygulamalarına yön verip hasta odaklı 
hizmet anlayışını benimseyen Çukurova 
Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nin de tercihi 
TURCom Teknoloji oldu.

TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Oğuz Özen Çukurova 
Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne proje kapsamında 750 
kullanıcılı anti virüs verildiğini belirtti.

Doktora eğitimi veren devlet üniversitelerinden ve lisansüstü 
öğrencilere İngilizce öğretimi veren merkezlerden biri olma 

özelliğine sahip olan ve çağdaş eğitim ve öğretimin simgesi olan Çukurova Üniversitesi 19.12.2012 tarihinde Avrupa 
Komisyonu diploma eki etiketini de almıştır.

TURCom Teknoloji’nin Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile yapmış olduğu projeler şöyledir;
                                                                                                          
• Blade Sunucu ve Sanallaştırma 
• TRCroot 5651 Loglama
• Yedekleme Yazılımı
• Network  Yönetim Yazılımı

Araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetini, bilimsel 
ve kültürel mirası değerlendirip çağın gerçeklerini 
görerek geleceği kurma ilkesiyle 20 Temmuz 
1982 tarihinde kurulan Trakya Üniversitesi 
yazılım yenilemesini TURCom Teknoloji ile yaptı.
                                                                                                          
Trakya Üniversitesi’nin yedekleme sisteminde kullanılan yazılım 
yenilemesi TURCom Teknoloji ile yapıldı.

Trakya Üniversitesi, bilim ve eğitim dünyasında küresel ölçekte 
etkin, tanınan, izlenen ve tercih edilen bir üniversite olmak için 
teknoloji alanında yatırımlarına devam ediyor.

Projelerimiz

TURCOM Teknoloji’nin Çözümleri Çukurova Üniversitesi 
Balcalı Hastanesi’nde

GATA, TURCom Teknoloji İşbirliği 

Trakya Üniversitesi’nin Yazılım Güncellemesi TURCom 
Teknoloji’den
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Çelik servis merkezi hizmeti veren Nuri Körüstan 
Makine bünyesinde 2008 yılında faaliyetlerine 
başlayan Nukon Lazer Makine Metal Sanayi ve Ticaret 
AŞ, TRCroot Webfilter ile loglarını kayıt altında tutuyor.

Günümüzde, yasal zorunluluklar ve ihtiyaçlar nedeniyle internet erişim 
ve IP kayıtlarını tutmak gibi yasal yükümlülüğünü yerine getiren Nukon, 
Türkiye'de fiber lazeri kesme fonksiyonuyla ilk kez imal etme özelliğine 
sahiptir.

Nukon, fiber lazer kesim, su jeti kesme, CNC plazma kesim ve CNC 
oksijen kesim sistemleri olmak üzere 4 çeşit makine ile üretim 
yapmaktadır. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekare 
kapalı alanda yaklaşık 70’i aşkın personeli ile hizmet veren firma, üretiminin yüzde 50'sini Amerika Kıtasından Doğu Avrupa'ya, 
Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya kadar birçok ülkeye ihraç etmektedir.

11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan, 1992 Kasım ayında 
faaliyetlerine başlayan Kafkas Üniversitesi’nin sanallaştırma 
desteği TURCom Teknoloji tarafından karşılandı.

Kafkas Üniversitesi’ne sanallaştırma yenilemesi, var olan sistemin bakım 
destek hizmetleri ve yedekleme yazılımı kullanılarak sistem yedeklemesi 
kurulumu, bakım destek hizmetleri TURCom Teknoloji tarafından yapıldı.

Kafkas Üniversitesi  bütün birimlerinde öğrencilerin ve araştırıcıların branşları 
ile ilgili eğitim-öğretiminde araştırma olanaklarını arttırmak amacıyla 
teknolojik yatırımlarına ara vermeden devam etmektedir.

1944 yılında, Ülker markasını taşıyan ilk pötibör bisküvinin 
imalatıyla başlayan Yıldız Holding, misafirlerine TRCroot ile 
internet erişim hizmeti sağlamaktadır. 

Tüketicilerini, müşterilerini, çalışanlarını ve hissedarlarını her zaman memnun 
etmeyi amaçlayan Yıldız Holding, TURCom Teknoloji tarafından konumlandırılan 
TRCroot ile misafirlerine internet erişimi sağladı.

Yıldız Holding, gıda ve içecek iş alanlarında önemli yatırımlar yapıp, uluslararası 
ve lider bir Türk gıda ve içecek şirketi olarak emin adımlarla ilerlemektedir.

Projelerimiz

Nukon’un Logları Kayıt Altında

TURCom Teknoloji ‘nin Çözümleri Kafkas Üniversitesi’nde

Yıldız Holding misafirleri TRCroot ile İnternette
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1992 yılından beri yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi, üstün nitelikli 
bireyler yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı, yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar 
yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinen Pamukkale Üniversitesi, internet 
güvenliğini TURCom Teknoloji ile sağladı.

Pamukkale Üniversitesi’nin tüm kampüs internet güvenliği, TURCom Teknoloji tarafından kurulan Next Generation Firewall 
projesi ile sağlandı.

Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle, Pamukkale Üniversitesi uluslararası 
platformda saygınlığını her daim göstermektedir.

Huzurlu, güven dolu bir hayat sunabilmek için 1980’den bu yana inşaat sektöründe gelişerek 
kattığı tecrübe ile akıllı binalar inşa eden Sinanoğlu İnşaat teknoloji alanındaki yatırımlarına 
devam ediyor.                                                                                                          
1980’den bu yana inşaat sektöründe farkındalık yaratan bir kuruluş olan, ürettiği ve üretmeye devam ettiği projeler ile huzurlu, 
güven dolu bir hayat sunmayı ilke edinmiş Sinanoğlu İnşaat Windows 8 Pro ve Office lisanslamaları Microsoft’un Gold Partneri 
TURCom Teknoloji tarafından gerçekleştirildi.

Sinanoğlu İnşaat, gayrimenkul sektöründe kalitesi yüksek projeleri gerçekleştiren, hayata geçirdiği projelerle uzun yıllar 
adından övgüyle söz ettiren bir firma olma yolunda ilerlemektedir.

Projelerimiz

Pamukkale Üniversitesi TURCom ile Güvende

Sinanoğlu İnşaat’ın Microsoft Lisansları TURCom Teknoloji’den 
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Kılıçoğlu Grup, inşaat ve işletmecilik alanındaki 25 yıllık tecrübesini İzmir özelinde mükemmel 
bir öğrenci yurdu projesi sunan ve öğrencilerinin eğitim hayatlarını konforlu ve güvenli bir 
ortamda geçirmelerini amaçlayan Kılıçoğlu Özel Öğrenci Yurdu, kablosuz internet erişim 
hizmetinin güvenli bir şekilde sağlanması için TURCom Teknoloji ile işbirliğinde bulundu.

Kılıçoğlu Özel Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin kablosuz internet erişim hizmetinin güvenli bir şekilde sağlanması 
TURCom Teknoloji tecrübesiyle yapıldı. Proje kapsamında Cisco ürünleri kullanıldı.

International Enterprise (IE) Singapore Levent Loft İstanbul Ofisi’nin network altyapısını, CCTV 
projelerini ve internetini TURCom Teknoloji’den temin edildi. 

International Enterprise Singapore, Singapur’un yurtdışındaki iktisadi faaliyetlerine yön veren bir devlet kuruluşu olup, ajans 
Singapur’da kurulmuş şirketlerin yurtdışında büyümesine öncülük etmekte ve uluslararası ticareti teşvik etmektedir.

Projelerimiz

Güvenli İnternet TURCom Teknoloji ile Kılıçoğlu Özel 
Öğrenci Yurdu’nda 

International Enterprise Singapore IT Hizmetlerini 
TURCom Teknoloji’den Temin Etti
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Turizm cenneti Antalya’ nın turkuaz deniziyle ünlü Beldibi Mevkii’ 
nde sıralanan Beydağları’ nın eteklerindeki benzersiz çam ağaçlarının 
ortasında denize sıfır konumda yer alan Akka Antedon Hotel, 
TURCom Teknoloji ile çalışmaya devam ediyor.

‘’ Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefleyen Akka Antedon Hotel için 
daha önceden gerçekleştirdiğimiz WiFi projesine, yaklaşık 80 adet ilave wireless access 
point cihazı konumlandırılıp kablosuz kapsama alanı yaygınlaştırdık’’ diyen TURCom 
Satış Yöneticisi Emre Aksu sözlerini: ‘’ Otel’in mevcut bilgisayarlarını ve ağ öğelerini 
birbirine bağlamak amacıyla switch cihazlarını konumlandırdık. Ayrıca alt yapı data ve 
fiber sonlandırma konusunda en ileri teknolojiye sahip çözümleri bir araya getirdik’’ 
diyerek sözlerini tamamladı.

Antalya’ ya 25km mesafede yer alan Akka Antedon Hotel ana binada 340 standart oda, 
76 dubleks aile odası, 10 dubleks suit, 8 bağlantılı oda, 4 engelli odası ve 2 kral dairesi 
olmak üzere toplam 428 odaya sahiptir. Anex binasındaysa, 58 aile odası ve de 10 aile 
suiti olmak üzere toplam 68 oda bulunmaktadır.

1950 yılından beri üretim ve perakende 
faaliyetlerini sürdüren, Türkiye’nin kendi 
alanında en çok tanınan ve en sevilen 
kadın markası olma özelliğini taşıyan 
Penti, sanallaştırma projesi için TURCom 
Teknoloji’yi tercih etti.
                                                                                                          
Penti’ ye sanallaştırma projesi kapsamında TURCom 
Teknoloji tarafından server storege kullanılarak fiziksel 
sunucular sanal ortama taşındı. TURCom Satış 
Yöneticisi Çağla Aykaç projeyle ilgili “Daha iyi 
sanallaştırma desteği sağlayan çözüm ile Penti’ ye çeviklik kazandırılmış oldu” dedi.

Penti’ nin Türkiye’de 200’ün üzerinde, yurt dışında ise 17 farklı ülkede, 43 mağazası bulunmakta. Avrupa’nın en büyük ilk 5 
üretici firmasından biri olup aynı zamanda dünyaca ünlü birçok markanın da üreticisidir.

Projelerimiz

Penti Bir Kez Daha TURCom Teknoloji Dedi

TURCom, Uçtan Uca Çözümleri ile Akka Antedon Hotel’in 
Altyapısında
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Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Süleymaniye’deki 
Rehabilitasyon Merkezi Projesinin yüklenici 
firma görevini Kur İnşaat’a, Kur İnşaat ise 
elektrik-mekanik ve zayıf akım işlerini Erteknik 
Elektrik-Mekanik Firmasına verdi. Erteknik, 
Yapısal Kablolama ve Aktif Network ve IP 
Telefon Sistemleri için Cisco’nun Bölge’de 
Gold Partneri, TURCom Şirketler Grubu’nun 
bünyesindeki ER TEL Technology’i tercih etti.

ER TEL, yapısal kablolama, sonlandırma, test ve sertifikasyon işleriyle projeye başlangıcını yaptı. Pasif yapıyı hazır hale 
getirip, aktif cihazlarının kurulumlarını tamamladı.  Data network altyapısını oluşturup, bu yapı üzerinde çalışacak olan 
Cisco IP Telefon Sistemlerini devreye aldı ve yapıda kullanılan tüm telefonları santrale kaydını tamamladı. Projenin son 
aşaması olan, uygulama yazılımlarının ve veri tabanlarının üzerinde çalışacağı Cisco Sunucuları kurulumunu tamamlayıp 
çalışır hale getirdi. 

TURCom Teknoloji Orta Doğu Bölgesi Satış Yöneticisi Osman Babür “Süleymaniye Rehabilitasyon Merkezi Projesi ER TEL 
Technology tarafından başarıyla sonuçlandırılıp eğitimlerin verilmesinden sonra Kur İnşaat ve Erteknik ile birlikte Süleymaniye 
Valiliği’ne teslim ettik” dedi.

ER TEL, TURCom Teknolojinin katkılarıyla Kuzey Irak Bölgesinde, bir projeyi daha anahtar teslimini gerçekleştirdi.

2011'de Vallares ile birleşmesinin ardından Genel Energy Plc adını alan ve Türkiye'den Londra 
Borsası'na kote olan ilk şirket olma özelliğini taşıyan ve özellikle Kuzey Irak'ta sahip olduğu 
büyük petrol ve gaz rezervleri ve petrol üretimi ile öne çıkan Genel Energy’ nin tercihi TURCom 
Teknoloji oldu.

Genel Energy’nin Erbil ofisinin ve arama sahalarının toplantı odalarında diğer ülkelerdeki ofisleriyle telekonferans yapılabilmesi 
için iki adet Polycom ürünleri TURCom Teknoloji tarafından konumlandırıldı.
 
Sektörde keşif, değerlendirme, geliştirme ve üretimden oluşan zincirin tümünde başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Genel 
Energy Plc, Ankara, Londra ve Kuzey Irak'da 500'ü aşkın kadrolu ve dönemsel çalışanı ile güçlü bir profil çiziyor.  

Projelerimiz

TURCom Teknoloji, Süleymaniye Rehabilitasyon Merkezi’nde 

Genel Energy’de TURcom Teknoloji Dedi

SÜLEYMANİYE 
REHABİLİTASYON 

MERKEZİ
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Cisco Gold Partneri olan TURCom Teknoloji, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyacı olan switchlerin tedarik 
edilmesini sağlayarak bu switchlerin VLAN yapılandırmasını 
tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yazılım ve Donanım Şube 
Müdürü Bekir CELEP ise şunları söyledi: “Yazılım ve Donanım 
Şube Müdürlüğü olarak, bütün Firewall ve Log kayıtlarımızı 
TURCom Teknoloji’nin TRCroot ürünü ile yaptık. Kent 
ölçeğinde oluşturduğumuz hızlı iletişim altyapısıyla kentlinin 
ihtiyaç duyacağı her türlü elektronik ve sanal ortam imkanını 
vatandaşa arz etmiş bulunuyoruz. Belediye tarafından 
gerçekleşen işlemleri kolayca çözebilmek adına en son 
teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz.  Mersin Büyükşehir 
Belediyesi olarak TURCom Teknoloji’ nin ürün ve tecrübelerine 
güveniyoruz. Bu nedenle projelerimiz de devam ediyor‘’ dedi.

TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Oğuz ÖZEN’ de verilen hizmet ve çözümleri aşağıdaki gibi sıraladı;

• TRCroot Firewall/Log Yıllık Bakımı

• Switch

• VLAN Yapılandırması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası’nın 
güvenlik duvarı ve log erişimlerini tutan TRCroot’ un 
yıllık bakımı TURCom Teknoloji tarafından sağlandı.

Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen 
“Https Inspection” modülü, Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Yazılım ve Donanım Şube Müdürü Bekir 
CELEP’ in de katkılarıyla devreye alındı.  

Mersin Büyükşehir Belediyesi TURCom Teknoloji İşbirliği 
Devam Ediyor

Başarı Hikayesi

Mersin‘in sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve çevreyi koruyarak, halkın yaşam 
kalitesini yükseltmek ve kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini geliştirmek için kaynakları 
etkin ve verimli kullanarak belediye hizmetlerini sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi TURCom 
Teknoloji’yle işbirliğine devam etti.

Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, doğa, spor, deniz 
ve ticareti ile yaşanabilir zengin, refah düzeyi yüksek uluslararası metropol kenti olma yolunda emin adımlarla yürümekte.
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Etik değerlerden ödün vermeyen hizmet anlayışı ile 
güven kazanmış çağdaş altyapısı ve üstün nitelikli 
çalışanlarıyla kesintisiz hizmet sunarken dürüst, doğru, 
çağdaş çalışmalarımızla ön plana çıkmak, hasta ve 
yakınlarının yüksek memnuniyetini kazanarak bölgenin 
referans hastanesi olarak gösterilmesini sağlamak için 
çalışan Çınar Hastanesi’ni TURCom Teknoloji’nin 
TRCroot modülüyle bilgileri güvende.

Bilişim güvenliğine son derece önem gösteren Özel Ceyhan Çınar 
Hastanesi yasa gereği tüm internet trafiğini tarih ve saate göre 
günlük kayıt altına alınmasını, yedeklenmesini ve saklanmasını, 
mevcut yerel ağlarının güvenliğini arttırarak veri merkezlerinin 
denetimi ve güvenliğini TURCom Teknoloji’nin konumlandırdığı 
TRCroot, Firewall, Network Analyze, Web Filter ile sağlandı.

Türkiye geneline yayılmış distribütör ağıyla, gıda ve temizlik malzemeleri üretimi ve dağıtımını 
yapan Seçkin Onur Gıda’nın network projesi TURCom Teknoloji tarafından geçekleştirilmiştir.

TURCom Teknoloji Bursa Bölge Müdürü Mustafa Akdemir; ‘’ Seçkin Onur A.Ş.’ e ait beş lokasyonu Bursa’da bulunan 
genel merkezine bağlayarak bilgi yapılarının iletişimini kolaylıkla kurmalarını sağladık.” açıklamasında bulundu.

Marmara Bölgesi’nin lider gıda üretim ve dağıtım firması olan Seçkin Onur A.Ş. ,19.000 metrekare çağdaş lojistik depolama 
alanına ve 15.000 metrekare üretim tesisine sahip, 450 personeli ve 180 araçlık dağıtım filosu ile 8500 ayrı satış noktasına 
ortalama 24 saatte dağıtım yapmaktadır. 

Projelerimiz

Özel Ceyhan Çınar Hastanesi’nin Logları TRCroot ile Kayıtta

Seçkin Onur Gıda Genel Merkezi ve Şubeleriyle İletişimini 
TURCom ile Sağlıyor
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256 K bilgisayarlar kullanmış,  720 KB’lık DD Disket kapasitesini, köşesine, kızdırılmış maket bıçağı 
ile bir kare açarak 1,44 MB’lık HD diskete kavuşmuş ve bu disklerle binlerce veri taşımış bir nesil 
için big data denilen kavramın hazmı kolay değil.  36 yaşındaki bir adamın dedelerimiz gibi “bizim 
zamanımızda” temalı yazılar yazmasına sebep olan, son hızla giden teknolojinin nice yeni 
kavramından biri Big Data. 

2014 yılındayız ve ancak istatistiklere bakınca inanılmaz büyüklükte veriler üretiyoruz. 2012 rakamları ile dünyada günlük 2.5 
Kentrilyon byte veri üretilmekte. 
 
Hmm. Algılamak biraz zor oldu sanırım. Şöyle deneyelim. 2013 yılında tam 2,7 Zettabytes veri üretmişiz. Eee, şey. Zattabytes 
de kafamızda büyüklük olarak fikir veremedi galiba.  Terabayt’a çevirirsek 2,89910292 × 10 üzeri 9 terabayt yapıyor. Off. 
Tamam vazgeçtim. Bu veriyi şu anki gündelik kavramlarla anlatmak imkansız gibi. Belki kişi bazlı istatistikler daha kolay bir 
algılama sağlayabilir.

2020 yılına kadar dünyadaki toplam veri miktarının 50 kat büyüyeceği düşünülüyor.  Sektörel tahminlere göre 2018 yılında tam 
1 milyar insanın akıllı telefonu olacak ve kişi başı üretilen veri miktarı günlük 2 GB’ı geçecek.  

Big Data’yı şöyle de anlatabiliriz. Yaşı 40’ın üzerinde olanların çocukluk fotoğraflarını alalım bir kefeye. Muhtemelen 5-10 taneyi 
geçmeyecektir. O da özel günlerde maaile çekildiğimiz, babamızın kalın favorili, uzun saçlı çıktığı fotoğraflar.  Diğer kefeye de yaşı 
şu an 2-5 arasında olan çocuğumuzun fotoğraf sayısını koyalım.  Aradaki fark bize Big Data’yı anlatacaktır.

Fotoğraflarımız, kısa videolarımız, sunum dosyalarımız, farklı kaydet diyerek oluşturduğumuz binlerce farklı doküman,  iş 
dünyasındaki farklı sistemlerde, muhasebede, ERP’de, CRM’de, sosyal medyada birbirinden bağımsız ya da ilişkili olarak her 
geçen gün büyüyen verinin korkunçluğunu, bu verinin anlamlı bir şekilde tanımlanmasını ve analiz edilmesini kapsayan tüm 
süreçleri de içeren bir kavram Big Data. 

Big Data dediğimizde onu işleyecek güçlü bilgisayarlar, Business Intelligence/İşletme Zekası dediğimiz, veriyi işleme yöntemleri 
ve bu yöntemleri başarılı kılacak verinin temizlenmesi yani Data Tekilleştirme kavramlarını denkleme sokmadan sonuç üretmek güç.

Teorik olarak dünyada üretilen tüm verileri işleyecek ve analiz edecek imkana sahip olsa idik (Bugün % 0,5’i analiz ediliyor, o da 
birbirinden bağımsız parçalarla)  ki bu tam olarak tanrı kavramının felsefik bir tanımına denk geliyor, rahatlıkla dünyanın hakimi 
olabilirdiniz. Hükümetleri devirebilir, borsayı tahmin edebilir, dünyanın nüfusunu değiştirebilir, savaşlar çıkarabilir ya da 
durdurabilirdiniz. Küçük bir çocuğun Facebook’a yazdığı ve beklediği yeni yıl hediyesi ile duasını kabul edebilir, bir çalışanınızın 
ne zaman işten ayrılacağını bilebilirdiniz.  

Big Data 
ve Tanrı

 2020 Yılında Dünyadaki Veri Miktarı 50 Kat Büyüyecek

 Nedir Bu Big Data?

Kapak Konusu
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Amerika’da bir firma müşteri davranışlarını ölçebilmek için mağaza girişlerine ve kritik noktalara kameralar koyup belirli süre 
kaydediyor ve bunları pazarlama, CRM ve müşteri eğilimleri gözünden inceleyip sonuçlar çıkarıyorlar.  Müşteri mağazaya girince ne 
yapıyor? Önündeki rafa mı bakıyor yoksa hedefine doğru mu yürüyor? Karar verme anında ne yapıyor? İki kişi olunca mı kolay 
harcıyor yoksa tek başına olunca mı?  Sadece videoya kaydederek yapılan bu izleme projeleri için yüzbinlerce dolar yatırım yapan 
perakende firmaları, müşterilerinin tüm hayatını görebilse, nerede oturduğundan, hangi takımı tuttuğuna, ayda kaç lira harcadığından, 
hangi markaları beğendiğine, hangi ünlüleri takip ettiğinden hangi diziyi seyrettiğine. Ağzınızın sulandığını görür gibiyim. 

Her firmanın bir muhasebe sistemi vardır. Bu sisteme ek birçok farklı sistem de kullanılır. Personel takip sistemi, bankalar, CRM, ERP, 
binlerce excel dosyası, özel iş takip yazılımları ve niceleri. Bunların hepsini analiz edip, internetteki diğer verilerle harmanlayan bir yapı 
olsa idi sisteme şunu sorabilirdik:  2015 yılında kaç çalışan ile ne kadar ciro yapacağım?  Bugün bunu bilmek için kahin olmaya gerek 
yok. Orta seviye bir BI (Business Intelligence/İşletme Zekası) uygulaması bile, muhasebe verilerinden yıllık ciroları, personel verilerinden 
yıllık personel değişimini, bunların enflasyon ve uluslararası benzin fiyatlarıyla olan etkileşimlerini hesaplayıp, buradan çıkan denklem 
ile değişebilecek parametrelere göre şirketinizin nasıl büyüyüp küçüleceğini öngörebilirdi. 

Marketlerde dondurulmuş ürünler kasanın yanındadır. Çünkü müşteri eğilimlerini izleyen bir market, dondurulmuş ürünleri mağaza 
girişine koyduğunda, müşterinin dondurulmuş pizzayı alıp, 15 dakika sonra alışverişini bitirirken market arabasında erimeye yüz 
yutan ürünü dolaba geri koyup yeni bir ürünle değiştirdiğini gözlemiş ve bu sebeple bu bölümün alışveriş sonrasında alınacak bir yer 
olan kasa yakınlarına koymuştur. Big Data ve analizi ile bu faydaları kat kat arttırmak mümkün.
 
Tıp sektöründe çok büyük kanser araştırmaları için, milyonlarca bulguyu işleyen ve bu sisteme katılan binlerce bilgisayarın işlemci 
gücünü ortak kullanan araştırmalar yapılmakta. Belki de ileride şifa bulacağımız bir tedavi Big Data’nın eseri olacak.

Facebook’un şu an beta aşamasında olan bir hizmeti var.  Adı “Graph Search”.  Bildiğimiz kelimelerle yazarak karmaşık veritabanı 
sorguları oluşturmamızı sağlıyor. Örneğin,  “x lisesinde okumuş, , Pink Floyd seven, İstanbul’da yaşayan, bekar kadınları getir” deyip, 
belki de mutlu bir beraberliğe doğru giden yolu keşfetmeniz mümkün. Televizyon programlarından evlenmekten daha insani olduğu 
da muhakkak. 
 
Big data artık hayatımızın her noktasında karşımıza çıkacak önemli bir 21. yüzyıl kavramı. Şundan herkes emin ki, geleceğin başarılı 
firmaları büyük veriyi görebilen, onları anlamlı bir şekilde bir araya getirebilen, onları analiz eden firmalardan oluşacak. 

Serkan Esen 
Yazılım Satış Müdürü

 Tanrıcılık Oynamak Yerine Bu Büyük Veriyi Analiz    
 Edip Ne Tür Somut Faydalar Elde Edebiliriz

Kapak Konusu
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Mutlak mükemmellik ilkesiyle Bodrum'un eşsiz koyunda 52 suit, 58 villadan oluşan Golden Savoy, 
TURCom Teknoloji ile IPTV projesini hayata geçirdi.

TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Cihat Tanır, proje hakkında; IPTV yapısı mevcut uydu antenleri ve merkezi head-end sistemi 
ile network üzerinden dijital yayının aktarılmasıdır. Mevcut network altyapısı üzerinden yayının sağlandığı IPTV'nin geleneksel TV 
sistemlerine göre en önemli avantajı, izleyeceği programı özgürce seçebilme ve istediği zaman izleme olanağıdır’’ dedi. 

Golden Savoy Bilgi İşlem  Müdürü Serkan AYHAN ‘’ IPTV sayesinde, konuklarımızın hava durumu ve döviz kurlarını takip etmesi 
mümkün. Sistem ayrıca,  tüm dünyadaki TV ve radyo kanallarını her dilde canlı olarak seyretme ve dinleme olanağı sunuyor. 
Konuklarımız sevdikleri tarzda dizi - belgesel ve vizyon filmlerini diledikleri zaman izleyip kendi tercihlerine göre seçtikleri müzik 
albümünü dinleyebiliyorlar’’ dedi. Misafirlerine her türlü ayrıcalığı sunan Golden Savoy, Bodrum yarımadası’nın en muhteşem 
mevkiisin de konuklarına lüks ve konforu bir arada sunuyor.

Tüm küçük ve orta ölçekli işletmelere, hızlı 
ve kaliteli faktoring hizmeti veren Yaşar 
Factoring, Microsoft Lync yazılımı için 
Microsoft’un Gold Partner’i olan TURCom 
Teknoloji ile ilerledi.                                                                                                    

Yaşar Factoring’e TURCom Teknoloji tarafından 
konumlandırılan Microsoft Lync sayesinde firma, anlık ileti 
gönderebilir, ses, görüntü paylaşabilir ve konferans 
görüşmelerini tek bir kanaldan gerçekleştirebilir.

Küçük ve orta ölçekli firmaların ihtiyaçları doğrultusunda 
hizmet üreten Yaşar Factoring, faturalı çekleri 30 dakika 
içerisinde nakde çevirmeyi taahhüt etmektedir. Firma; İstanbul Merter'de bulunan Merkez Şube'sine ilave olarak Bayrampaşa, 
Beylikdüzü, Dudullu ve İkitelli Şubeleri; diğer şehirlerde de Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Gebze, İzmir 
ve Konya Şubeleri olmak üzere toplam 14 Şube ve 250’yi aşkın yetkin personeli ile müşterilerine hizmet vermektedir

Projelerimiz

Yaşar Faktoring, Microsoft’un Gold Partneri TURCom ile Anlaştı

Golden Savoy, Konuklarının Memnuniyeti İçin Yatırımlarına 
Devam Ediyor
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Piyasaların çok hızlı bir biçimde değiştiği ve 
yeni teknolojilerin hızla geliştiği bir ortamda, iş 
süreçlerini hızlandıran teknolojiler, bugün 
büyük işletmeler kadar KOBİ’lerin de imdadına 
yetişiyor. Ve bu teknolojiler, KOBİ’lerin zaman 
ve maliyetten tasarruf etmesini sağlarken, 
onları yenilikçiliğe odaklıyor.

M
oore Kanunu’na göre bilgisayarlar işlem 
güçlerini her 18 ayda bir iki katına çıkarıyorlar. 
Hatta son dönemde bu sürenin 12 aya kadar 
indiği bile iddia ediliyor. Teknolojinin baş 

döndüren gelişimi, bireyler kadar kurumların da hayatlarını 
dönüştürüyor. Büyük bir hızla ilerleyen bu dönüşüm 
kurumları ve iş süreçlerini yeniden yapılanmaya zorluyor. 
Bu dönüşüm etkisini üzerinde en çok hissedenlerden biri 
de şüphesiz KOBİ’ler. Artık etkili bir biçimde rekabet 
etmek ve büyümek için dijital dünyada varlık göstermek 
ve oyunu bu dünyanın kurallarına göre oynamak şart. İş 
modellerini, rekabet etme kurallarını, piyasa şartlarını 
değiştiren dijital dünya ve bu dünyanın araçları giderek 
daha fazla KOBİ’yi çağırıyor, onları bir anlamda teknoloji 
aracılığıyla yeniden yapılanmaya zorluyor.

Artık küçük şirketlerin ihtiyaçları da büyük şirketler kadar 
kapsamlı bir hale geldi. Küçüğünden büyüğüne hemen her 
şirketin hayatta kalma savaşı verdiği günümüz rekabet 
ortamında, KOBİ’ler için bir adım öne geçmek ve büyümek
için en son teknolojileri kullanmak şart. Yarattıkları istihdam
olanağı, üretim yapılarının esnekliği ve özellikle reel ekonomi 
içinde büyük işletmelere de üretim yapmaları nedeniyle 
Türkiye ekonomisinin bel kemiği sayılan KOBİ’ler, ülkemizde 
işletmelerin yüzde 99’unu oluşturuyor ve çalışan nüfusun 
yüzde 78’ini istihdam ediyor. Ancak ne yazık ki ekonomik 
anlamda böylesine büyük bir gücü elinde bulunduran 
KOBİ’ler, ekonomiye yön verirken teknolojinin ve dijital 
araçların sunduğu olanaklardan yeterince faydalanamıyor. 
Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin pek çoğu 
dijital araçların iş için ‘vazgeçilmez’ bir destekleyici unsur 
olduğunu düşünse de büyümek ve rekabet güçlerini artırmak 
için bilgi ve iletişim teknolojilerinin avantajlarını kullanamıyor.

Bunun en önemli sebeplerinden biri, elbette maliyet ve yatırım 
riski. Genel olarak KOBİ’ler, iş süreçlerine etki edecek dijital 
araçlara sahip olmanın oldukça maliyetli olacağını ve bu 
teknolojik altyapıyı kontrol edemeyeceklerini düşünüyor. 
Teknolojik altyapının kurulumu, bakımı için yeni masraflara 
girmekten kaçınan KOBİ’ler, bunun yanı sıra bilişim 
teknolojilerine yaptıkları yatırımların karşılığını yeterince 
alamama kaygısı da yaşıyor. Ancak herhangi bir yatırım 
maliyeti gerektirmeden, KOBİ’lere iş süreçlerinde hız ve 
verimlilik avantajı sağlayacak iş araçlarını bulut üzerinden 
sağlayan teknolojiler öne çıkıyor artık. Ve bulut teknolojisi, bu 
kaygılara son veriyor ve iş süreçlerine entegre edilmesi 
gereken araçları “kullandığın kadar öde” modeliyle sunarak 
KOBİ’leri pek çok masraftan kurtarıyor. Bulut teknolojisinin 
yarattığı bu esneklik, KOBİ’lerin sadece BT maliyetinden değil 
zamandan da tasarruf etmelerini sağlayarak asıl işlerine 
odaklanmalarını sağlıyor, onları yenilikçil olmaya zorluyor.

Office 365

DİJİTAL DÜNYA 

KOBİ’LERİ 
ÇAĞIRIYOR

Bulut yeni bir sayfa açıyor



    

Nisan’ 14 31

Bugün KOBİ’ler kaynak planlamadan müşteri ilişkilerine, web-sitesi oluşturmaktan e-posta yönetimine çok sayıda çözümü, doğru 
bir iş ortağı sayesinde kolaylıkla iş süreçlerine entegre edilebiliyor.

Yatırım maliyeti gerektirmeden, KOBİ’lere iş süreçlerinde hız ve verimlilik avantajı sağlayacak iş 
araçlarını bulut üzerinden sağlayan teknolojiler öne çıkıyor artık. Ve bulut teknolojisi, “kullandığın 
kadar öde” modeliyle KOBİ’leri pek çok masraftan kurtarıyor.

Bu çözümlerle müşterilerine özel tekliflerde bulunabilen ve onlarla etkileşim kurduğu web sayfası gibi platformları en hızlı şekilde 
yöneten KOBİ’ler, kendi içinde de daha düşük maliyetle daha fazla iş üretebiliyor. Dahası, giderek mobil çalışma anlayışının 
yaygınlaşmasıyla daha öngörülebilir maliyetlere bulundukları her ortamı ofise dönüştürebiliyor. Bunun için sunucu, yazılım, güvenlik 
ve BT elemanı gibi büyük başlangıç yatırımı yapmaya gerek yok. İşte bu nedenle, esnek yapıları ile yenilik yaratabilen ve küçük 
talepleri karşılayıp fırsatları hızla değerlendiren KOBİ’ler yapıları gereği bulut ve benzeri dijital araçlara daha fazla kucak açmalı. Çünkü 
günümüz piyasa koşullarında şirketlerin başarılı veya başarısız olmaları büyük oranda ellerindeki kaynak ve yeteneklerini ne kadar 
etkili ve etken kullanmalarına bağlı. İş süreçlerine entegre ettikleri dijital araçlarla daha verimli çalışan KOBİ’ler, rekabet ve 
sürdürülebilirliklerini güçlendirip elde ettikleri sayısız avantajla ekonominin de büyümesine katkı sağlamalı.

M
üşterilerinin yüzde 90’ından 
fazlası küçük işletmelerden 
oluşan Office 365, farklı 
ölçeklerdeki kurumlara uygun 

olarak müşterilerine aylık kullanıcı başına 
7,2 TL’den başlayan fiyatlarla birden fazla 
plan sunuyor. Her ölçekteki kurum için 
bulut bilişim hizmeti sağlayan Office 365, 
Microsoft Office araçlarına ek olarak 
Exchange Online ile kurumsal e-posta, 
kişiler ve takvimlere ulaşmaya, SharePoint 
Online ile belge paylaşma/depolamaya 
ve Lync Online ile şirket içi/dışı kişilerle 
sesli ve görüntülü konuşma imkanı 
veriyor. Ayrıca, abonelerine Windows 
tabanlı PC’ler, Mac PC’ler, tabletler ve 
mobil telefonları olmak üzere toplamda 

beş cihaz üzerinden hizmet veren Office 
365, böylece tüm bu özelliklere hemen 
her cihazdan ve her yerden erişmeye 
imkan tanıyor. office365kur.com yayında 
Yakın zamanda ise Office 365 abonesi 
olan iPhone ve Android kullanıcıları için 
Office Mobile desteğinin geldiği duyuruldu. 
Office 365’in her büyüklükteki işletme için 
pazara sunulan paketlerin kurulumları ve 
etkinleştirmeleriyle ilgili de bir Türkçe 
kılavuz web sitesi artık yayında: www.
office365kur.com. Office- 365kur.com, 
bir Office 365 paketi satın alan şirketin, bu 
paketi nasıl etkinleştirebileceğini, içindeki 
Office bileşenlerini nasıl kurup bulut 
hizmetleriyle birlikte kullanmaya 
başlayabileceğini anlatan önemli bir 

kılavuz. Sitede Office 365 Küçük İşletme 
Ekstra, Office 365 Orta Ölçekli İşletme ve 
Office 365 Kurumsal Paketlerinin 
kurulumları adım adım ve sade bir dille 
anlatılıyor. Böylelikle şirketler, donanım, 
bakım, web barındırma maliyetine 
katlanmaksızın maliyetlerinden tasarruf 
sağlama imkanı yakalıyor. Office’in bir 
diğer önemli özelliği ise özellikle erişim 
konusunda verdiği söz. Office 365, 
sunucuları için yüzde 99,99 çalışma 
süresi garantisi veriyor ve aksi durumda 
finansal olarak geri ödeme taahhüdünde 
bulunuyor. Daha fazla bilgi için www.
office. com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Office 365

KOBİ’lere her yer ofis

Microsoft’un bulut bilişimin sunduğu pek çok avantajı bir araya getiren çözümü 
Office 365, birinci yılını geride bıraktı. Bu bir yıllık süreçte 800 binden fazla kullanıcı 
Office 365 hizmetini deneyimleme imkânı buldu Office 365, Microsoft tarihinde 
lansmanın üzerinden geçen süre itibariyle ciroda en hızlı büyüyen ürün oldu.İLE OFİS HER YERDE

Office 365 Küçük İşletme Ekstra: 15 
çalışanı olan işletmeler için ideal olan bu 
seçenekle, her kullanıcı kendine ait en 
fazla beş PC’ye Office’i yükleyerek, Office 
365 ProPlus’ta bulunan uygulamaların en 
güncel sürümlerine sahip olabiliyor.

Office 365 Orta Ölçekli İşletme: 250 
çalışanı bulunan işletmeler için ideal olan 
bu seçenekle, her kullanıcı kendine ait en
fazla beş PC’ye Office’i yükleyerek, Office
365 ProPlus uygulamalarının en güncel 
sürümlerine sahip oluyor ve aktif dizin 
sayesinde kullanıcı izinlerini yönetebiliyor.

Office 365 Kurumsal E3: Office 365 
ProPlus’ın avantajlarını, arşivleme ve 
şirketin buluttaki e-postalarını tamamen 
yönetme yasal olanakları da dâhil olmak 
üzere Exchange Online’ı da içeriyor. Bu 
sürüm, belgelerinizi yönetmek ve 
paylaşmak için SharePoint Online’ı, 
toplantılar düzenlemek ve uzaktaki 
ekipleriniz ve ekip üyelerinizle birlikte 
çalışmak için Lync Online’ı da sunuyor.

KOBİ’lere özel Off Ice 365 Planı
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MAY Tohum; 1978 yılından beri MAY markası altında sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri 
tohumlarının araştırılması, üretimi, yurtiçi ve yurtdışı satışı konularında faaliyet gösteren May Agro, 
her sene düzenli olarak yaptırdığı SAM çalışmalarında TURCom Teknoloji’yi tercih etti. 

Yapılan SAM çalışmaları sonucu May Agro Tohumculuk ’un Microsoft Yazılım Envanteri güncel lisanslama bilgileri 
doğrultusunda çıkarılarak Microsoft SAM raporu oluşturuldu. Bu rapor ile birlikte,  Envanter yönetimi, sorumluluklar,  
öneriler, riskler, envanter yönetiminin değeri gibi başlıklar altında oluşturulan SAM raporu May Agro’ya sunuldu. 

May Agro’da başarılı bir örneğini gerçekleştirilen SAM çalışmasının, yapılabilecek 3 türü aşağıdaki gibidir;

Yeşil ormanların ve denizin 
kucaklaştığı arazi üzerine inşa 
edilmiş, 5 Yıldızlı ve Ultra Delux 
olarak projelendirilmiş olan 
Susesi Luxury Resort Hotel, alt 
yapı kurulumda TURCom 
Teknoloji ile iş birliği yaptı.

TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Emre 
Aksu, Susesi Luxury Resort Hotel ile 
uzun süredir birlikte çalıştıklarını ve başarılı 
projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Aksu 
‘’ Daha önce gerçekleştirdiğimiz projede, 
switch cihazlarının temini, network altyapı desteği ve konfigasyon hizmeti sunduk. Otel’de odalar dahil olmak üzere kablosuz 
internet altyapısının kurulumunu üstlendik. Yeni projemizde ise daha önceden konumlandırdığımız switch ve acess point için ilave 
cihazlar ekleyerek projeyi tamamladık ’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Teknolojik altyapı kurulumunu, hedeflenen sürede ve özverili çalışmalar sonucunda tamamladıklarını belirten Susesi Luxury Resort 
Hotel Bilgi İşlem Müdürü Şükrü Egemen, sözlerini şöyle sürdürüyor: “TURCom Teknoloji’nin sahip olduğu deneyim, projenin 
planlanan sürede bitirilmesinde ve sistemin beklendiği ölçüde işler hale getirilmesinde büyük rol oynadı’’.

Türkiye'nin en büyük demir, çelik ve enerji şirketi İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.' nin %100 öz sermaye kullanılan yatırımı 
olarak 2007 yılından beri hizmet veren Susesi Luxury Resort Hotel, 64 adet farklı tipte oda olup, toplam 628 odadan oluşmaktadır.

Projelerimiz

May Agro Tohumculuk TURCom Teknoloji ile Yola Devam Ediyor

Susesi Luxury Resort Hotel, Bilişim Teknoloji Yatırımlarını 
TURCom ile Yapıyor
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AKUT, 14 mart 1996 yılında resmi olarak kurulan Türkiye’nin hem doğal 
afet ve hem de doğada meydana gelen kazalarda can kaybına en aza 
indirmeyi kendisine misyon olarak seçmiş ilk sivil toplum kuruluşudur. 
Esas olarak 17 Ağustos 1999 depreminde tanındık. 17 Ağustos 1999 
depremi operasyonu aslında AKUT’un 34. operasyonuydu, AKUT o 
güne kadar birçok operasyona, sellere, arama-kurtarma çalışmalarına, 
Adana Ceyhan depremine, doğa kazalarına müdahale etmişti. 
1999’dan sonra bir anda çok büyüdük. Türkiye’nin en güvenilir kurumu 
seçildik. O günlerde çok önemli olan deprem, enkaz, arama kurtarma 
konusuna çok ciddi ağırlık verdik. İlk başlarda 1996’ta İstanbul’da 1, 
1999’da 2 tane kurtarma takımı olarak kurulmuştuk. Bugün Türkiye’nin 
33 farklı bölgesinde 33 tane kurtarma ekibimiz ve 1500-1600 civarında 

gönüllümüz var. Arama kurtarma alanında operasyonel çalışmalarımız var ki şimdiye kadar 1500ün üzerinde operasyonumuz 
var aklınıza gelebilecek her şart altında. Bugüne dek kurtarılmasına vesile olduğumuz insan sayısı yurt içi ve yurt dışında 
1850’ye ulaştı. Aynı zamanda çok çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de bulunmaktayız.  BM tarafından akredite 
edilmiş Türkiye’nin ilk kurtarma takımıyız. AKUT olarak üzerimizde hem Türk bayrağı ve AKUT logomuz var hem de BM 
logosu var. Biz her katıldığımız yurt içi yurtdışı afette ülkemizi temsil ederken aynı zamanda BM’i temsil etmekteyiz.

İyi bir afet yönetimi, iyi bir acil durum yönetimi, afet ve acil durum başımıza gelmeden önce başlar. Eğer bu misyonun bir 
parçası olmak istiyorsa kişi, gönüllü olarak ülkeme, insanlara hizmet etmek istiyorum diyorsa AKUT’ un bulunduğu 33 
bölgeden herhangi birinde yaşıyorsa çok kolay, AKUT’un olmadığı bir bölgedeyse o zaman onları o bölgede var olan yerel 
örgütlenmelere yönlendiriyoruz. İstanbul Esentepe’deki genel merkezimizde her ay düzenli olarak tanışma toplantısı 
yapıyoruz, www.akut.org.tr ‘ den toplantı tarihlerini takip edebilirler. Bu toplantılarda AKUT’u anlatıyoruz, onlarla tanışıyoruz 
ve sonrasında onların yeteneklerine göre ve çalışmak istedikleri alanlar çerçevesinde uygun birimlere yönlendiriyoruz.  
AKUT gönüllüler tarafından yönetiliyor ve her katılan gönüllünün hem derneğin organizasyonel tarafında bir yerde çalışıp 
sorumluluk üstlenmesini eğer isterse hem de operasyonel tarafta (arama kurtarma) kısmında çalışmasını istiyoruz. 
Operasyonel tarafta olmak istemeyebilirler bunu saygıyla karşılıyoruz.

1994 yılı Kasım ayında Bolkar Dağları’na tırmanışa giden 2 üniversiteli gencin yaşadığı, 14 gün 
süren ve sonuçsuz kalan çok uğraştığımız arama-kurtarma çalışmasından sonra aralarında 
benimde bulunduğum bir avuç dağcı toplantı yaptık ve Türkiye’nin geleceğiyle ve özellikle 
dağcılık- doğa sporlarının geleceğiyle alakalı birtakım öngörülerde bulunduk. 1995 yılında bu 
konuya eğildik, bulabileceğimiz bütün kaynakları taradık ve gördüğümüz tablo Türkiye aslında 
bir doğal afet ülkesiymiş.  Ve biz bunu 1995 yılında fark ettik ülkenin diğer kısmı ise 17 Ağustos 
depremiyle fark etti. İyi dağcılarız, dağ kazaları için örgütlenelim dedik ama ihtiyaç halinde 
depremlerde sadece çok sevdiğimiz dağlardaki olası kazalar için değil, sellerde, depremlerde 
ve büyük afetlerde de devletimize, milletimize yardımcı olalım dedik ve bu cümleyle bu 
düşünceyle 14 Mart 1996’ da AKUT Arama Kurtarma derneğini resmi olarak kurduk.

Öncelikle afet hakkında bilinçlenmek amacıyla başvurmak en doğrusu olacaktır. Başımıza 
bir acil durum gelmeden önce bu duruma karşı nasıl önlem alabiliriz, nasıl bir güvenli yaşam kültürü oluşturabiliriz, nasıl daha az acil 
durumla, afetle karşı karşıya kalmamızı sağlayabiliriz ya da acil durumla karşılaştığımızda ez az zararla nasıl atlatabiliriz konusunda 
başvurmak en doğrusu olacaktır. 

AKUT hakkında bilgi verir misiniz?

AKUT’ta gönüllü olarak yer alabilmek için atılması gereken adımlar nelerdir?

AKUT’u kurma fikri nasıl oluştu?

AKUT’a hangi durumlarda başvurmalıyız?

Ali Nasuh MAHRUKİ

Yüz Yüze

Doğal afet ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel 
bir yaklaşım ile bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında 
toplumu bilgilendirmek amacıyla faaliyetini sürdüren AKUT bu sayımızın konuğu oldu. 
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki’ ye bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz.
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AKUT Dostu adında bir programımız bulunmakta,  bu programda aylık ve yıllık düzenli olarak bağış vermelerini talep 
ediyoruz. Kurumsal ve bireysel anlamda kaç lira uygun görürlerse düzenli olarak bağışta bulunmalarını istiyoruz. Nakdi 
bağış önemli değil mal, ürün, hizmet, servis hatta iyi durumda olan kullanılmış eşyaları dahi kabul ediyoruz. 
Ayrıca herkesin yapabileceği tüm GSM operatörlerinden 2930’a AKUT yazarak mesaj atılarak kolay bir şekilde 5 TL’lik 
yardım yapılabilir.

Afet bilinçlendirme eğitimleri yapıyoruz 2012 yılında 112.000 kişiye, 2013 yılında 120.000 kişiyi aştık. Gezici Deprem 
Eğitimi Projesiyle Türkiye’yi 2 kere bütün illerini bir tırla dolaştık, şimdi ilçeleri dolaşıyoruz. İlçeleri dolaşmamız 5 yıllık bir 
proje 2004’te Astra Zeneca, 2008’de Türkiye Vodafone Vakfı,  2009’dan bu yana da Axa Sigorta sponsorumuz oldu.  
Spor kulübümüzle amatör sporları destekliyoruz. Yayın evimiz tarafından afet bilinçlendirme konusunda 13 adet kitap 
bastık, basılan broşür ve dergilerle bilinç düzeyini yükseltmeye çalışıyoruz.  AKUT Araştırma ve Eğitim Enstitüsü kurduk. 
Afet acil yönetimi konusunda hem Türkiye’de hem dünyanın bir kısmında acil durum sistemleri kurulmasında, arama 
kurtarma ekiplerinin yetiştirilmesi, güvenli yaşam kültürü oluşturulması gibi çalışmalar yapılmakta.  

Yerel yönetimler, konsolosluklar, okullarla, fonlarla, özel sektördeki kurumlarla tekstil, çimento, bankacılık sektörü, iletişim 
sektöründeki dünya devleriyle işbirliğindeyiz. 

Teknolojiyle aram mecburen çok iyi. Teknolojiyi ne kadar etkin ve verimli kullanırsak bu yaptığınız işin kalitesine yansıyor ve 
neticede sonucu değiştiriyor. Çünkü biz zamana karşı yarışıyoruz, ölüm kalım meselesi bu. Hem ulaşımın hem iletişimin 
hem de bilgi alışverişinin bütün kapasitenizin bütün yeteneklerinizin en üst düzey olması gerekiyor. Bu anlamda teknolojiyi 
yakından takip ediyoruz. Hatta en son geliştirdiğimiz yeni model olan “Arvento Kişi ve Araç Takip Sistemleri”, bizim 
kullandığımız harita sistemiyle GPRS ve telsizler üzerinden, bu kişi ve araç takip sisteminden ve GSM operatörleri üzerinden 
kurduğumuz bir sistem ile arazideki tüm ekiplerimizi birebir eş zamanlı olarak tablet, pc üzerinden takip edebiliyoruz. En 
son geliştirdiğimiz ve ileri seviyede kullandığımız teknoloji bu. Bunun dışında Vodafone ile acil durumlar için uygulamalar 
geliştirdik. Gelecek planlarımız dahilinde de bir çok uygulama mevcut.

İnsan hayatından daha değerli bir şey yok. Bizde bütün çalışmalarımızda insan yaşamını merkeze alıyoruz ve bütün odak noktamız bu. 

Kişiler ve kurumlar AKUT’a nasıl destek olabilir?/ Derneğinize nasıl bağış yapılabiliyor?

AKUT olarak arama kurtarma faaliyetleri dışında yaptığı çalışmalar nelerdir?

Eğitimlerinizde işbirliği içinde olduğunuz kuruluşlar var mı?

Teknoloji hayatımızın her alanında yer almakta, kişisel olarak teknoloji ile aranız nasıl?

Eklemek istedikleriniz? 

Yüz Yüze
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Modern çizgilere sahip olmanın yanı sıra evinizdeki konforu aratmayan rahat yataklar ile huzurlu ve rahat bir konaklama ortamı 
sunan Ramada Encore İzmir, yüksek teknolojik altyapıyla donatılmış, şık ve fonksiyonel toplantı salonlarıyla Ramada Encore 
İzmir iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Proje detayları;
• Zayıf akım kamera
• Server
• Switch
• Acess Point
• TRCroot
• Firewall
• IPTV
• PC Notebook
• Printer
• Microsoft Lisansları
• Yedekleme
• Kablo sonlandırma

Modern konsepti ve dinamik kadrosu ile Ramada Encore 
İzmir alışılagelmiş otel deneyimlerinden farklı bir konaklama 
deneyimi yaşatıyor. Ramada Encore İzmir her türlü teknik 
donanıma sahip çağa ayak uyduran konfora sahip tamamı 
deniz ve dağ manzaralı 176 odası, Business ve Corner 
odaları özel olarak dekore edilmiş eşsiz panoramik 
manzaraya sahip 3 Suiti ile, 2 Fiziksel Engelli odası ile 
konfor ve rahatlığı, lobi yaşam alanı ile ev keyfini, 
alışılagelmişin dışındaki aperatif yiyecek ve içecek menüsü 
ile dinamik Encore lezzetlerini; toplantı salonlarıyla teknoloji 
ve ofis rahatlığını; fitness center ile sağlığı yaşatıyor.

Ramada Encore İzmir’de TURCom Teknoloji İmzası

Başarı Hikayesi

Ever Group Bilgi İşlem Müdürü Ersen Çelikel

‘’TURCom Teknoloji’nin tecrübesi, ihtiyaçlarımızı en doğru şekilde analiz edip en uygun 
çözümleri sunması ve bizimle yürüttüğü başarılı işbirliği, projenin kusursuz bir şekilde hayata 
geçirilmesinde başlıca etkenler oldu.’’

TURCom Teknoloji Proje ve Satış Yöneticisi Savaş Başgil, proje hakkında; ‘’TURCom Teknoloji olarak Ramada Encore 
Hotel’in ihtiyaçlarının yanı sıra fayda ve maliyet analizlerini içeren, detaylı bir ön çalışma yaptık’’ dedi. Başgil, ‘’Otelin 
verimliliği, performansı, kapasite planlaması, var olan kaynaklarının yeni projelerde kullanılabilirliği ve yönetim kolaylığı 
gibi bir takım kriterler gözönünde bulundurularak daha az donanım ile daha çok verimliliğin güvenli bir şekilde sağlandığı 
bir yapı kurduk’’ diyerek sözlerini tamamladı.
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Projelerimiz

Ankara’da yükseköğretim kurumları arasındaki 
ilk Masaüstü Sanallaştırma projesi, kurumlar ve 
işletmeler için bilişim sektöründe fark yaratan, 
inovatif çözümler sunan TURCom Teknoloji ile 
Ufuk Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

1999 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana çağdaş 
öğretim yöntemlerini kavramış, bunları uygulamayı benimsemiş 
donanımlı bireyler yetiştirme amacı ile hareket eden Ufuk 
Üniversitesi yine bu amaç doğrultusunda yatırımlarına devam 
etmektedir. 

Proje ile birlikte yeni oluşturulan üç adet bilgisayar 
laboratuvarında bakım maliyeti yüksek, güvenli tutulması kolay 
olmayan kişisel bilgisayarlar yerine 30 adet ince işlemci 
konumlandırılmış ve 90 adet masaüstünün yazılım ile 
sanallaştırılması yapılarak üniversitenin hizmetine sunulmuştur.

Masaüstü sanallaştırma sayesinde Ufuk Üniversitesi, kullanıcılarının uygulama ve verilerine güvenli bir şekilde ağ üzerinden 
erişmelerine olanak sağlamış ve veri kaybı riskini minimuma indirmiş durumdadır. 

Masaüstü sanallaştırma ile kullanıcılar eriştikleri cihazdan bağımsız olarak kendileri için ayrılmış masaüstüne erişebilmektedir.
Günümüz teknoloji dünyasında giderek artan çeşitlilikte ki erişim cihazları (PC,Mac,IOS,Tablet ve BlackBery vs.) neticesinde 
kullanıcılar her zamankinden daha çok bu çözümlere ihtiyaç duymaktadır. 

Gerçekleştirdikleri proje ile Ufuk Üniversitesinde tek bir güvenilir kaynak üzerinden eksiksiz, yönetilebilen ve daha güvenli bir sanal 
bilgi işlem alt yapı sistemi oluşturduklarını ve Ankara’da bir ilke imza attıklarını belirten TURCom Teknoloji yetkilileri, başarılı 
işbirliklerini yeni projelere taşıyacaklarını belirttiler.

İstanbul Altın Borsası ve T.C. Hazine 
Müsteşarlığı’nın altın rafinerileri listesinde ilk 
resmi altın rafinerisi olarak yer alan İstanbul 
Altın Rafinerisi TURCom Teknoloji ile 
işbirliğinde bulundu.

Bünyesinde bulunan tüm cihazların merkezi yönetiminin 
yapılabilmesi için sistem kurulmuş ve gerekli 
konfigürasyonlar yapılmıştır. Bu sürecin sonunda gereksiz 
software kurulumu engellenmiş ve merkezi yönetim ile 
şirket kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanmıştır.

Ufuk Üniversitesi ve TURCom Teknoloji’den Ankara’da İlk 
Masaüstü Sanallaştırma Projesi!

İstanbul Altın Rafinerisi TURCom Teknoloji ile Avantajlı İletişimde!
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38 yıllık deneyimi ile perakende sektörünün 
dünyadaki en büyük tedarikçilerinden biri olan 
ÜÇGE, Microsoft Yazılım Envanter Yönetimi 
(SAM – Software Asset Management) 
Çalışmalarını, Microsoft GOLD SAM uzmanlığı 
sahibi TURCom Teknoloji ile tamamladı.  
ÜÇGE, Bursa ve İstanbul’daki tüm iştirakleri 
dâhil edilerek yapılan çalışmalar sayesinde 
Envanter Yönetimi Sertifikasını almaya hak 
kazandı. 

Dünya devlerinin de aralarında bulunduğu hipermarketlerden, 
yapı marketlere, butikten, eczaneye, züccaciyeden, 
elektronik marketlere kadar bütün satış noktaları için mağaza 
ekipmanları ve ağır yük, hafif yük raf sistemleri üretmekte 
olan Üçge’ye SAM kapsamında, SAM Baseline ve 
Deployment çalışmaları gerçekleştirildi. SAM Çalışması 
sayesinde envanterdeki yasal ve yasal olmayan unsurların 
belirlenmesi, fazla ya da kullanılmayan lisansların tespit 
edilip, amacına uygun olarak kullanılmasının sağlanması, 
ihtiyaç duyulan lisans eksikleri için tam sayıda ve doğru 
lisansların alınmasını sağlandı. 

1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 
tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği’nin katkıları ve TOBB, Deniz Ticaret Odası, 
İstanbul Sanayi Odası, TMMOB, Armatörler Birliği, 
Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri 
Birliği gibi çeşitli kuruluşların katılımıyla kurulan 
Türk Loydu Vakfı yeni yazılım projelerinde de 
TURCom Teknoloji ile çalışmaya devam etti.

Türk Loydu Vakfı’na yeni yazılım projesi kapsamında Oracle veri 
tabanlı ERP yazılımında oluşturulan sertifikaların, kullanıcı dostu bir 
web ara yüzü ile hem offline hem de online olarak, gemilerin içi gibi 
zor çalışma koşullarında dahi, mobil olarak kolayca doldurulması ve 
basılması ihtiyacına yönelik yazılımlar geliştirildi.

Türk Loydu Vakfı; can, mal ve çevre güvenliği ile ilgili alanlarda, ilkeleri doğrultusunda uygunluk değerlendirme hizmetleri 
veren, ulusal klaslama, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşudur.

Projelerimiz

Türk Loydu Vakfı’na Offline Sertifika Yazılımı TURCom Teknoloji’den

ÜÇGE Microsoft SAM Çalışmasını TURCom Teknoloji ile Tamamladı
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Sistem Odası Projesi Kapsamında;

• Yangın Algılama Sistemi

• Fm 200 sistemi

• Kabinet ve Soğuk Koridor Uygulaması

• Ortam Algılama Sistemi

• UPS Sistemleri 

• Videowall Sistemleri

• Kamera Sistemleri

• Hassas Kontrollü Klima Sistemleri

• İnşaat İşleri ( Yanmaz Boya, Epoksi Alçıpan uygulamaları)

• Yangına Dayanıklı Kapılar,

• Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri

• Enerji Altyapıları

• Trafo ve Jeneratör Bölgesinden Sistem Odasına Enerji Transferleri

• Kabinetler arası Kablolama Sistemleri

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 
Hastaneleri’ne proje kapsamında TURCom Teknoloji 
tarafından sistem odası kuruldu. Bu sistem odası 
sayesinde Erciyes Üniversitesi Hastaneleri bilgi işlem 
ekipmanlarını konumlandıracak ve yönetecek 
uluslararası standartlara sahip oldu.

Erciyes Üniversitesi Sistem Odasını TURCom Teknoloji ile Yaptı
09.12.1968 tarihinde kurulan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, uluslararası 
düzeyde bilim üreten öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım 
kazandıran; yenilikçi, rekabet edici, hasta haklarına ve toplumun değer yargılarına saygılı bir 
fakülte olarak hizmet vermektedir.

Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi’ne konumlandırılan sistem odası için yukarıda kurulan sistemler ile birlikte 
tavanda, yağmur sularının atılması ve birikmesini önleyen eğimli çatı yapıldı. Sistem odasının sıcaklığını ve nem oranını gösteren 
dijital gösterge ekranları konumlandırıldı. Sistem odası içerisinde algılama detektörleri yerleştirildi. Hem sistem odasını hem de 
ameliyatların canlı izlenmesini sağlayabilecek 4 farklı görüntüyü bir arada gösteren videowall sistemleri kullanıldı.

Enerji yedekliliği; sistem odası için konumlandırılmış yedekli olarak çalışan 2 adet UPS ve bunların jeneratör sistemine ve 
şebekeye bağlanarak çalıştırılması ile oluşturuldu.

Sistem odasına giriş, hem parmak izi ile  hem de kartlı olarak sağlanıyor. Sitem odasında yer alan kabinetlerin içinde kapalı 
soğuk hava koridoru yer alıyor. Bu soğuk hava koridoru, hassas kontrollü klimaların yükseltilmiş döşeme altına üflediği sıkışan 
havayı kabinet önlerinde yer alan menfezlerden direkt olarak cihazların soğutulmasını sağlıyor. Böylece sadece cihazların 
ihtiyaç duyacağı soğutma sağlanarak bütün oda soğutulmuyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor.
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamında 
hazırlanması gereken politikalardan bir tanesi de Erişim 
Kontrol Politikasıdır. Erişim Kontrol Politikası kuruma ait 
olan bilgiye erişimlerin hangi kurallar çerçevesinde olması 
gerektiğini ortaya koyar.

Erişim kontrolü, en basit tanımıyla, belli bir varlığa sadece 
yetkili kişi veya grupların tanımlanan haklar dahilinde 
erişebilmesini sağlama amacıyla uygulanır. Bu erişim 
fiziksel olabileceği gibi mantıksal bir erişim de olabilir. En 
genel haliyle mantıksal erişim bir bilgi varlığına bilgisayar 
aracılığıyla yapılan erişimleri ifade eder.

Günümüzde bilgiye erişimlerin büyük kısmı bilgisayar ağları 
üzerinden gerçekleşmektedir. Kullanıcılar istemciler 
vasıtasıyla ağ üzerinden sunucular üzerindeki bilgilere 
erişerek işlerini yerine getirmektedirler. Bu erişimler yerel 
ağlar üzerinden olabildiği gibi internet benzeri geniş ağlar 

üzerinden de olabilmektedir. Ağ erişim kontrolünde temel amaç ağ üzerinden ulaşılabilecek bilgilere yetkisiz erişimleri 
engellemektir. Yetkisiz erişimlerin önüne geçmek için uygun kimlik doğrulama mekanizmalarının uygulanmış olması 
gerekmektedir. 

Bilgi güvenliği kapsamında erişim kontrolü kimlik doğrulama (authentication), yetkilendirme (authorization) ve 
izlenebilirlik (accountability) kavramlarını içine almaktadır.

Kurumsal kullanıcılar başta olmak üzere, tüm istemcilerin yerel ağ erişimlerinde kullandıkları bilgisayarların güvenlik 
politikalarına uygunluğu denetlenmelidir. Özellikle mobil kullanıcıların aynı bilgisayarlarını hem kurum içerisinde hem de 
kurum dışında kullanabiliyor olmaları, bu cihazlar ile birlikte güvenlik zaafiyetine neden olabilecek kötü yazılımların 
kurumsal ağ kaynaklarına yayılmasını sağlayabilir.

Ağ erişim kontrol sistemleri sayesinde kurumlar, yerel ağ 
kaynaklarına bağlantı yapmak isteyen istemcilerin güvenlik 
seviyelerini inceleyebilir, kurumsal güvenlik politikalarına uygun 
olmayan istemcileri sınırlayabilir, sınırlanmış istemcilerin 
güvenlik seviyelerinin kurumsal politikaya uygun hale 
getirilebilmesini sağlayabilirler. Bu sayede yerel ağdan 
kaynaklanabilecek güvenlik zaafiyetleri azaltılmış olur. 

NAC’ın amacı ağ kaynaklarına erişmek isteyen cihazların bu 
istekleri sırasında kurumsal güvenlik politikalarına uygunluğunu 
belirlemek ve uygun olmayan cihazların uygunluğunun 
sağlanarak virüs, solucan ve casus yazılım gibi tehditlerin 
yaratacağı zararları sınırlamaktır. NAC sadece güvendiği ve 
uygunluğu belirlenmiş uç cihazların (Masaüstü, dizüstü, avuç 
içi bilgisayarlar, sunucular vb.) ağa erişimine izin verir ve bunun 
dışındaki sistemlerin erişimini kısıtlar.

 Ağ Erişim Kontrol Sistemleri (NAC)

Kablolu, Kablosuz ve VPN Ağlarında Güvenli Erişim

Yıldız ÇOKCOŞKUN
Güvenlik Çözümleri Müdürü

Kapak Konusu
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° Kimlik Tanımlama
Kimlik tanımlama (identification) kullanıcının kimliğini bilgi sistemine beyan etmesidir. Bu beyan kullanıcı adı, akıllı kart, 
manyetik kart, biyometrik özellikler (parmak izi, iris, ses vb.) aracılığıyla olabilir.

° Kimlik Doğrulama 
Kimlik doğrulama (authentication), kullanıcının beyan ettiği kişi olduğunu ispatlamasıdır. Kimlik doğrulama amacıyla en yaygın 
olarak kullanılan yöntem parola kullanımıdır. Kimlik doğrulama yöntemleri üç temel gruba ayrılır:

• Bilinen bir şey ile

• Sahip olunan bir şey ile 

• Biyolojik bir özellik ile

° Yetkilendirme  
Yetkilendirme (authorization) kullanıcıların hangi yetkilere sahip olduğunun, hangi bilgi varlıklarına hangi yetkilerle erişeceğinin 
belirlenmesidir. Genel tanımla yetkilendirme öznelerin nesnelerin üzerindeki erişim izinlerinin tanımlanmasıdır. 

° NAC Çözümlerinin Çalışma Mimarisi 
Ağa erişimden önce veya sonra denetim yapılabilir.
Agent kullanılabilir veya kullanılmaz.
Inline ya da inline olmadan konumlandırılır.
Anahtarlama cihazları sayesinde politikaları uygulayabilir.

° Eğer NAC izin vermez ise;
• Kullanıcılar duruma göre kapalı bir ağa dahil edilebilir.
• Kullanıcıların trafiği istenilen işlemlerin yapılabileceği bir ağa yönlendirilir.

° Network Envanterini ve Görünürlüğü sağlar
• Bağlantıdan önce, cihaz uyumlu mu?
• Bağlantıdan sonra cihaz kabul edilebilir şekilde davranıyor mu?
• Kim bağlanmış? Makina profili nedir? Hangi haklara sahip?
• Eğer bağlanamıyorsa veya uyumsuz ise ne yapılmalı?

Ne amaçla NAC sistemi kurmak istiyorsunuz?
• Çok gerekli mi?
• Daha iyi alternatif var mı?

Tavsiyelerimiz:
Daha önce denenmiş iyi bir NAC yöntemi seçilmelidir.
Politikalar ve prosedürler iyi hazırlanmalıdır.
Sorunlu kullanıcıların/cihazların durumu önceden ele alınmalıdır.
Network konusunda çok yetkin bir iş ortağıyla NAC projesi yapılmalıdır.

Erişim Kontrolünü Sağlama Adımları

Kapak Konusu



    

Nisan’ 14 42

Kuruluşunuz için tercih etmiş olduğunuz ağ erişim politikalarını otomatik olarak uygulamaktadır. Ağınız üzerindeki misafirleri 
ve bilinmeyen bilgisayarları yasaklamayı tercih ederseniz, bunu da yapabilmektedir. Misafirler ve elle taşınan cihazların 
Internet erişimine size ait olan ağın tamamını kendilerine açmadan izin vermeyi tercih ederseniz, cihazlar bunu da 
yapabilmektedir. Bu güçlü kontrol seviyesi size şunları sağlamaktadır:

Görünürlük – Ağınızdaki herşeyi görebilme – cihazlar, uç noktalar, kullanıcılar, uygulamalar. 
Güvenlik – Hassas verilerinizi koruma ve tehditleri engelleme. 
Verimlilik – Her kişiye ve cihaza, izinsiz müdahale veya personel müdahalesi  olmadan doğru ağ erişim seviyesini sağlama. 
Güvenilirlik – Kimliği belirsiz ağları engelleyerek ağ tutarlılığını arttırın. 
Tasarruf – Misafir erişimi için port açma ve kapama operasyonlarnıı ortadan kaldırma ve kimliği belirsiz ağ cihazlarının sebep 
olduğu sorun giderme ve aksaklık sürelerini ortadan kaldırma. 

Kapak Konusu

• Bilgiye erişimin denetlenmesi,
• Hizmetlerin korunması, 
• Yetkisiz işlemlerin tespit edilmesi ve uzaktan çalışma ortamlarında
   bilgi güvenliğinin sağlanması, 
• Zararlı kullanıcı/cihazlardan oluşabilecek problemleri engellenmesi,
• Zararlı yazılımların ağın içerisine girmesini engellenmesi,
• Güvenlik politikalarının uygulanması,
• En iyi uygulama metodlarının seçilmesi,
• Yönetilebilir/yönetilemez cihazları desteklenmesi,
• Önemli kaynaklara erişimi düzenlenmesi,

Ağ Erişim Kontrolü Ürünlerinin Faydaları

Erişim kontrolünün faydaları

Ağ güvenliğinin geleneksel odak noktası dışarıdan gelen saldırıları güvenlik duvarları ve saldırı engelleme sistemleri ile durdurmak 
olmuştur. Bu cihazlar ağınızı aşağıdaki gibi ağ içindeki tehditlere karşı korumak için hiçbir şey yapmazlar:

Ziyaretçiler – Yanınıza misafiriniz ve iş ortaklarınız geldiğinde yanlarında bilgisayarlarını da getirirler. Verimli olabilmek adına 
misafirlerin internete girmeleri gerekebilir ve iş ortaklarınız ek kaynaklara ihtiyaç duyabilirler. Bu ziyaretçilere sınırsız giriş hakkı 
verirseniz, zararlı bir yazılım saldırısı veya hassas verileriniz ile ilgili bir riskle karşı karşıya kalırsınız.
Kablosuz ve mobil kullanıcılar – Çalışanlarınız akıllı telefonlarını ve tabletlerini ağınız üzerinde kullanmak isterler. Yeterli 
bir kontrolünüz yoksa, söz konusu cihazlar ağınıza zarar verebilir veya veri kaybına yol açabilirler.
Sahibi belirsiz cihazlar – İyi niyetli çalışanlar hub ve kablosuz erişim noktaları ile ağınızı erişebilirler. Bu cihazlar ağınızda 
sorunlar yaratabilmekle beraber bir zarar ve veri kaybına da yol açabilirler.
Zararlı Yazılımlar ve Botnet’ler – Araştırmalar iyi yönetilen işletmelerin bile, sıfır gün saldırıları ve/veya tarihi geçmiş 
antivirüs güncellemeleri nedeniyle zarar görmüş bilgisayarları olduğunu göstermektedir. PC’leriniz risk altında olduğu anda, 
dışarıdakilerin ağınızı tarayabildiği ve verilerinizi çalabildiği “pivot atak”larında kullanılabilirler.
Uyum – Uç noktalar hatalı konfigure edilmiş olabilir, ağınız üzerinde yanlış konfigure edilmiş sanal makineler veya uygun 
olmayan yazılımlar yer alabilir ve güvenlik kontrolleri etkisiz hale getirilmiş olabilir. Uyumsuz sistemler güvenlik riskleridir.

Ağ güvenliği riskleri ve kör noktalar
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Kurumlar günümüz rekabetine erişebilmek için teknolojinin fırsatlarından yararlanmaktadır. Çeşitlilik ve hız için uygulamalar daha 
çok bulut ortamlarına taşınmaktadır. Veri bütünlüğünü ve değişmezliğini sağlamak ve yapılan değişikliklerin kim tarafından 
yapıldığını bulmak gittikçe zorlaşmaktadır. 

Büyük veri ortamları olan kuruluşlar finansal, kişisel bilgi, fikri mülkiyet içeren bu verileri saklarken ve işlerken uluslararası yasal 
uyum yönetmeliklerine tabi tutulurlar.
 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) Cobit, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI-DSS), Federal Information Security Management Act (FISMA) and the EU Data Privacy, ISO 27001 vb.

Bu kritik bilgiler hackerların öncelikli ilgi alanına girmektedir. Tüm bu yasal zorunlulukların ilk ve en önemli maddesi de kritik veriye 
erişim kontrolüdür. 

Hassas ve riskli verinin büyük veri ortamları içinde nerede olduğunun tespiti, sınıflandırılması, bu veriyi işleyecek ve değiştirecek 
yetkili kişilerin kontrolü ve geriye dönük loglarının alınması bu uyumluluk standartlarının hepsinin en önemli maddesini 
oluşturmaktadır. Rol tabanlı ağ erişim kontrolü de başında gelen konudur.  

Bu kadar büyük bir veri yığını içinde düzgün bir erişim kontrolü sistemi kurmazsak bu veriye kimlerin eriştiğini ve neyi değiştirdiğini 
tespit edemeyiz. Yetkisi olmayan kişilerin bu ortamlardan veri sızdırmasına engel olamayız. Hatta bu büyük veri ortamlarına 
bağlanacak cihazlar yetki kontrolünden geçse bile akıllı erişim kontrol sistemleri sayesinde üzerlerindeki zararlı kod ve uygulama 
kontrolleri yapılacağı için olası bir tehdite karşı da proaktif olarak korunmuş olurlar.

Büyük Veri (Big Data) ye Erişim Kontrolünün Önemi

Kapak Konusu
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Alt yapısındaki ihtiyaçları TURCom Teknoloji’nin çözümleriyle eksiksiz bir şekilde karşılayan Beykoz Belediyesi’ne sunulan 
hizmetler kısaca şöyle;

• Network Altyapısı

• NAC Projesi

• Kablolama

• Switch

• LAN

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

• TRCroot

• Sistem Odası

•  Yangın Algılama 

• Yangın Söndürme FM 200

• MS Kurumsal Anlaşma

Beykoz Belediyesi, doğal zenginliklerini koruyarak 
Beykoz’u yaşanabilir bir kültür ve turizm merkezi 
yapmak ve huzurlu yaşamı öncü kamu hizmetleri ile 
sağlamak ve yürütmek amacıyla yaptığı projelerle 
adından söz ettiriyor.

Beykoz Belediyesi TURCom Teknoloji Dedi

Başarı Hikayesi

“TURCom Teknoloji’nin sahip olduğu geniş bilgi ve tecrübeleriyle bilişim altyapı projesini 
mükemmel bir şekilde hayata geçirdik”

Beykoz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Mehmet Rüştü Karabıyık “Halkımıza daha iyi ve daha güvenli hizmet verebilmek 
adına hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme 
dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaktır düşüncesiyle bilişim alt yapımızı ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında TURCom Teknoloji ile oluşturduk. Ve bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenerek 
belgeyi almaya hak kazandık. ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi için TURCom Teknoloji ve Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi Danışmanı Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bülent Coşkun tarafından danışmanlık hizmeti aldık ve bu belgeyi 
2014 yılında almayı hedeflerken 2013 Aralık ayında aldık. Yaratıcı çözüm ve hizmetler için teşekkür ederiz” dedi.
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SUMMARY of Some Chosen News Items

Summary

TURCom Technology provided “CHINA SHIPPING” with a network and system infrastructure designed, configured 

and installed due to their requirements.

Storage system of “CELAL BAYAR UNIVERSITY” has been implemented by TURCom Technology.

“GMF Automotive Parts Ltd”, keeps its logs with TURCom’s TRCroot.

“BURSA BETON” secures its Information Technology System with TURCom.

“RENAISSANCE ‹ZM‹R” met its IT Infrastructure requirements with TURCom Teknoloji.

“EMAAR ERB‹L DOWNTOWN” trusted to TURCom Technology for its IT infrastructure.

The virtualization project of ” KAFKAS UNIVERSITY”  and the maintenance of existing system has been completed by TURCom Technology.

“YILDIZ HOLDING” provides internet access to its guests with TURCom’s TRCroot.

“INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE” trusted to TURCom for its network infrastructure, CCTV project and Internet requirements.

Infrastructural cabling, network implementation and IP Telephony system  of  “SÜLEYMAN‹YE REHAB‹L‹TASYON MERKEZ‹”  has been realized 

by TURCom Technology.

“ÜÇGE” completed its Microsoft SAM (Software Asset Management) efforts with  TURCom.

“YAŞAR FACTORING” preferred TURCom for Microsoft Lync.

“UFUK UNIVERSITY” launched its desktop virtualization solution with TURCom.

“MERS‹N BÜYÜKŞEH‹R MUNICIPALITY” preferred TURCom for TRCroot Firewall, Switch and VLAN infrastructure projects.

“BEYKOZ MUNICIPALITY” continues to work with TURCom for its server room, ISO27001 BGYS, TRCroot, NAC Project and MS Licenses.

“ANKOR HOLDING” solved its wireless network problems with TURCom.

“PENT‹” trusted to TURCom for its virtualization project.

“RAMADA ENCORE’S” network infrastructure and MS Licenses requirements are met by TURCom Technology.
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fark yaratan çözümler...

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

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

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


