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Merhaba,

Sektörümüz ve şirketimiz 
açısından çok hareketli bir 
yılı geride bıraktık. Geçen 
yıl sektörümüzde şirket 
birleşmeleri ve satın 
almalarının çok yoğun 

olduğu bir yıl yaşadık. Baktığımızda Cisco-Tandberg, HP-3com 
ve Oracle-Sun birleşmeleri ve Cisco’nun veri merkezi ve 
sunucu pazarına olan yatırımlarının etkilerini bu sene yoğun 
olarak yaşayacağız. 

Geçen sene TURCom için de çok hareketli geçti. Yurt dışı 
açısından bakarsak bir buçuk sene önce girdiğimiz Libya 
pazarında ilk projemizi başarıyla teslim ettik ve arkasından 
birçok yeni projelere imza attık. Yine iki senedir yoğun olarak 
faaliyet gösterdiğimiz Kazakistan’da önemli projeler yaptık. 
Fas pazarına çok hızlı bir giriş yaptık. Irak’ta yıl sonuna doğru 
ilk projemizi başarıyla teslim ettik. 

Türkiye’deki başarılı projelerimize ek olarak İstanbul’da 
gerçekleştirdiğimiz Dijital Üniversite etkinliğimiz Türkiye’nin 
önde gelen Üniversiteleri’nin bilişim yöneticileri ile alanında 
lider üreticilerin üst düzey yetkililerinin ve teknik uzmanlarının 
bir araya geldiği çok verimli bir forum oldu. Aynı şekilde 
başarılı bir etkinliği Gaziantep’te de gerçekleştirdik.

Cisco’nun destekleri ile Bütünleşik İletişim (Unified 
Communications) Laboratuarımızı açtık. Müşterilerimiz ve iş 
ortaklarımız ile burada sunumlar ve testler yaparak en son 
teknolojileri uygulayabileceğimiz bir ortama kavuştuk.

Bu sayıdaki konumuz akıllı şehircilik, teknoloji önce evlerimizi 
ve ofislerimizi sonra binalarımızı akıllı hale getirdi. Şimdi 
sırada şehirlerimiz var. Teknoloji kameralarla, akıllı kartlar ve 
kentsel yönetimlerden aldığımız bütün hizmetlerle hayatımıza 
her gün daha fazlasıyla girmekte. Artık yerel yönetimler için 
teknoloji yatırımlarını yaparken bu hizmetin diğer 
etkileşimlerini göz önünde tutarak yapmak bir zorunluluk 
haline gelmeye başladı. Bu sayımızda bu konu ile ilgili olarak 
çok ilginç bilgilere ulaşabileceğinizi umuyor yeni yılın 
hepimize sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyoruz.

Saygılarımızla,

Mert DEMİRER
Proje Yöneticisi
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İstanbul merkez olmak üzere 21 bölge müdürlüğü, ayrıca yurt 
dışında Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkede kendi 
teknik ve satış ekibiyle, teknolojinin her noktasında, her türlü 
iletişim çözümleri sunan TURCom Teknoloji, G.Antep’in 
tarihte birçok konuya öncülük etmesi, teknoloji anlamında da 
ileri gelen şehirlerden biri olması ve özellikle gündemde aktif 
olarak yer eden “Akıllı” adı altında birçok çözümün ne şekilde 
hayata geçirilebileceği ve TURCom’un da bu konuda 
sağlayacağı katkıları paylaşmak adına G.Antep İl Özel İdaresi, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gazikent Üniversitesi 
Rektörlüğü katkılarıyla hazırladığı sempozyum Gaziantepli 
firmaların da katılımıyla başarıyla gerçekleşti.

Sertifikalı teknik ekibi, bütün global üreticilerin en üst seviye 
çözüm ortaklığı çerçevesinde marka bağımsız olarak anahtar 
teslimi proje çözümleriyle TURCom Teknoloji’nin düzenlediği 
“Tarihin ve Teknolojinin Buluştuğu Kent; Akıllı Kent 
Gaziantep” adlı panelin açılış konuşmalarını sırasıyla TURCom 
Teknoloji Genel Müdürü Sayın Fahrettin GÜRKAN, Gaziantep 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Asım 
GÜZELBEY ve Gaziantep Valisi Sayın Süleyman KAMÇI 
gerçekleştirirken, basın da yoğun ilgi gösterdi.

“Tarihin ve Teknolojinin Buluştuğu Kent; Akıllı Kent 
Gaziantep” panelinin 2. yarısında ise sponsor firmalardan ağ 
teknolojilerinin lider firması Cisco’nun Ülke Müdürü Sayın 
Ümit CİNALİ ve ağ depolama, veri kurtarma ve bilgi yönetimi 
konularının öncüsü EMC’nin Türkiye Genel Müdürü Sayın 
Önder SÖNMEZ’in de sunum ve konuşmasıyla son buldu.  
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Tarihin ve Teknolojinin Buluştuğu Kent, 
Akıllı Kent Gaziantep’te, TURCom’la Teknoloji 
Rüzgarları Esti!

İş ağları ve telekomünikasyon alanındaki hizmetleriyle yurt içi ve yurt dışındaki firmaların teknoloji ortağı 
olan TURCom Teknoloji, Gazinantep İl Özel İdaresi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gaziantep 
Üniversitesi Rektörlüğü’nün destekleriyle Gaziantep’te teknoloji rüzgarı estirdi.

Cisco Gold Partner’ı TURCom, ticari pazarda 
müşterilerine sunduğu avantajlı ve tasarruflu çözümlerle, 
sağladığı müşteri memnuniyetinin dışında, çözüm 
ortaklarıyla da başarılı birçok projeye imza atıyor. Bu 
alanda yaptığı yatırımlar sayesinde “Cisco Commercial 
Partner Of The Year” ödülüne hak kazanan TURCom, 
çözüm ve ürün yelpazesini her geçen gün artırmaya 
devam ediyor. 

TURCom Teknoloji Hakkında;
Türkiye’nin bilişim ve telekomünikasyon sektörünün öncü 
firması TURCom Teknoloji, 18 yılı aşan birikimi ile 
kurumlara verdiği katma değerli hizmetlerle “Tek 
Noktadan Toplu Teknoloji Çözümleri” sağlamaktadır.  

Merkezi İstanbul olan ve Türkiye’nin 21 bölgesinde satış, 
servis merkezleri, POP noktaları ve veri barındırma 
merkezleri bulunan TURCom Teknoloji, yurt dışına da 
açılarak, başta Libya olmak üzere, Azerbaycan, 
Kazakistan, Irak, son olarak Fas olmak üzere, ülkelerde de 
her sektörden firmaya, sistem entegrasyonu, yönetim ve 
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.   

TURCom Teknoloji, dünya bilişim teknolojilerinin (CISCO, 
JUNIPER, MICROSOFT, ORACLE, HP, IBM, DELL, 
SYMANTEC, CHECK POINT, EMC, NET APP, vd.) sayılı 
lider firmalarının çözüm ortağı olarak, ISO9001:2000 
prensiplerine uygun marka bağımsız şekilde 27001 Bilgi 
Güvenliği sertifikalı olarak hizmet vermektedir.

TURCom Teknoloji, Ödüle Doymuyor

Kasım ayında Cisco’nun düzenlendiği 
etkinlikte, ticari pazarda 2010 yılının en 
iyi çözüm ortağı ödülünü alan TURCom 
Teknoloji, uzmanlıkları ve ödülleriyle her 
sektörden firmanın teknoloji ortağı olarak 
hizmetlerini sürdürüyor. 

TURCom Teknoloji, 
Hewlett-Packard (HP)’ın 
yaptığı “Kanal İş Ortakları 
Sahtecilik Mücadele 
Denetimi” (CPAA) 
sonucunda, “Onaylı 
Tüketim Ürünleri İş 
Ortağı” unvanını yine hak 
etti.

Alanının en iyisi HP, sahte HP sarf ürünlerini tespit 
etmek için rastgele seçtiği TURCom Teknoloji’nin 
denetimde hiçbir sahte ürüne rastlamadı. Geçtiğimiz 
Aralık ayında yapılan denetim, TURCom’a haber 
vermeksizin gerçekleşti. 

TURCom, HP’nin Denetimini Başarı İle Geçti
Teknolojinin güçlü ismi TURCom, yakaladığı başarılı ivmeyi geçtiği denetimlerle daha da yukarıya taşıyor. 

TURCom bu denetimle, 2011 mali yılı süresince HP Onaylı 
Select Basic İş Ortağı durumunu devam ettirmiş oldu. 



“Tüm Türkiye’de 210 
bayimiz ve 11 ikmal noktamız 
ile bir depolama tesisimiz 
bulunuyor. 2010 yılı başından 
beri çalışmalarımızı başarıyla 
sürdürüyoruz. Müşterilerimize 
sunduğumuz hizmetin kalitesinde 
teknolojinin de büyük bir payı 
var. Bu nedenle teknolojiyi takip 
edip, uygulamaya çalışıyoruz. 
Son dönemde oluşan çeşitli 
ihtiyaçlarımız için TURCom 
Teknoloji’yle çalışmaya karar 
verdik. Güvenimiz boşa çıkmadı”
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2010 öğretim yılında kapılarını 
öğrencilerine açan Gazikent Üniversitesi, 
tüm IT altyapısını TURCom Teknoloji ile 
oluşturdu.

Öğrencilerini, bilimsel özgürlük ve 
özerklik iklimi içinde yetiştirmek ve 
topluma yararlı kılmak misyonu ile 
faaliyet gösterecek Gazikent 
Üniversitesi, teknoloji altyapısını 
TURCom Teknoloji çözümleriyle kurdu.

Bilimin evrenselliğine odaklanarak, 
saygın bir ulusal bilim kurumu olma 
vizyonunu benimseyen ve ülkemizin en 
büyük bölgesel kalkınma projesi olan 
GAP’da kurulmasının amacını, üretim, 
insan gücü, eğitim unsurları arasında 
dengeli ve verimli bir işbirliğinin 
sağlanarak; özelde bölgenin, genelde 
ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelik ve 
kalitede eğitimli insan yapısına ulaşmak 
olan Gazikent Üniversitesi, bilgi ve 
teknolojileri yaymak, yüksek öğretimin 
temel kanunları ve ana hedefleri 
doğrultusunda eğitim-öğretim ve 
araştırma yapmak ilkeleriyle 
faaliyetlerine başladı.

Verilen eğitim kalitesinde teknolojinin 
çok önemli olduğunu vurgulayan 
Gazikent Üniversitesi Bilgi İşlem 
Müdürü Çeliker BAHÇECİ, “TURCom 
Teknoloji’yi, üniversitenin ilk 
çalışmalarından beri verdiği emek ve 
destek, özellikle şimdiye kadar 
gerçekleştirdiği projeler ve referanslar 
nedeniyle tercih ettik. Yeni kurulan bir 
üniversite olduğumuz için IT 
altyapımızın son teknolojiye uygun, 
gelecekteki yeniliklere ayak 
uydurabilecek şekilde olması çok 
önemliydi. Bunun yanı sıra TURCom’un 
deneyimli elemanlarıyla yaptığımız bu 
projeyle profesyonel bir yapıya,  kalite 
ve maliyet avantajı ile sahip olduk” 
şeklinde açıklamada bulundu.

Eğitim ve öğretim alanına yeni adım 
atan Gazikent Üniversitesi’nin altyapısını 
sürekli güncellenen teknolojilere göre 
sıfırdan oluşturduklarının altını çizen 
TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi 
Mahmut ATEŞCİ, proje kapsamında 
gerçekleşen çözümleri şöyle anlattı;

“Yeni yapılan 4 kampüs binasının 
kablolamasının tamamlanması ile 
beraber, tüm test/etiketlemeler yapılarak 
network altyapısının temelleri atıldı. 
Cisco switch’ler kullanılarak oluşturulan 
yeni network topolojisi, fiber destekli 
kenar switch’lerin Cisco Backbone 
switch’te sonlandırılması ile fiber 
altyapılı güçlü ve yeni binaların 
eklenmesi ile genişleyebilecek bir altyapı 
kuruldu. Gerek iç, gerekse dış 
ortamlarda da network erişimlerin 
sağlanması için yine Cisco ürünler tercih 
edilerek wireless sistem controller’li bir 
yapıda devreye alındı. Bu sayede hem 
Üniversite kadrosuna hem de 
öğrencilere her yerde network erişimi 
rahatlığı sağlanmış oldu. 

Üniversitenin ihtiyacı olan sistem 
altyapısında, günümüzün teknolojisi 
olarak kullanılan standart üçlü (server + 
storage + sanallaştırma) projelendirildi 
ve server altyapısında IBM, storage 
olarak EMC ve sanallaştırma için ise 
Vmware teknolojisi konumlandırıldı. 
Sağlam bir server altyapısı, storage ile 
tüm bilgilerin depolanması ve 
sanallaştırma teknolojisi ile de birçok 
konuda tasarruf sağlandı. Sistem için 
gerekli lisanslar temin edilerek 
kurulumları anahtar teslimi olarak 
devreye alındı. Kullanıcıların güvenliği 
için antivirüs ve ayrıca diğer gerekli 
güvenlik önlemleri alındı. Konferans 
salonu ve sınıflarda kullanılmak üzere 
projeksiyon sistemi de sağlanarak 
görsel eğitimlerin altyapısı oluşturuldu.”

TURCom Satış ve Pazarlama Müdürü 
Gökhan ELMAS ve İş Geliştirme Grup 
Müdürü Yeşim EŞREFKASIM ise proje 
ile ilgili olarak şunları belirtti;

“Henüz üniversitenin oluşmasından 
itibaren görüşmelere başladığımız ve 
uzun süreli projelendirme ve 
çalışmaların sonucunda, teknik 
ekiplerimizin yaptığı başarılı bir 
operasyonla, ülkemize yeni kazandırılan 
bir üniversitenin teknoloji altyapısının 
oluşturulmasında TURCom olarak 
bizlerin de bir emeğinin olması gurur 
vericidir.

Tüm altyapıda, en kaliteli ürün ve 
çözümlerin, en seçkin markaların tercih 
edilmiş olmasıyla ve üniversitenin 
açılışının tüm altyapının sorunsuz 
devreye alınmış olarak yapılabilmesi, 
Gazikent-TURCom işbirliğinin başarılı bir 
eseri olarak ortaya çıktığının göstergesi 
olmuştur.”

Yola Yeni Çıkan Gazikent Üniversitesi, Teknolojik 
Altyapısında TURCom İmzası İle Eğitim ve 
Öğretim Verecek

“TURCom Teknoloji’yi özellikle şimdiye kadar gerçekleşen projeler ve referanslar nedeniyle tercih ettik.                                      
TURCom’un deneyimli elemanlarıyla yaptığımız bu proje ile profesyonel bir yapıya, kalite ve maliyet avantajı ile 
sahip olduk.” Gazikent Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürü Çeliker BAHÇECİ

Ana faaliyet konusu petrol, doğalgaz, sıvılaştırılmış 
petrol gazı gibi fosil yakıtlar olan Aytemiz Akaryakıt, 
kurulduğu yıldan bu yana pazar payını hızla arttıran 
şirketler arasında yer alıyor. Müşterilerine verdiği kaliteli 
hizmeti teknoloji ile destekleyen firma, TURCom’a 
güvenerek, bilişim altyapısını yeniledi. 

TURCom Teknoloji’nin deneyimine ve çözümlerine 
güvendiğimiz için bu projeyi gerçekleştirdik diyen 
Aytemiz Akaryakıt Bilgi İşlem Sorumlusu Tufan KIZILSU, 
“Tüm Türkiye’de 210 bayimiz ve 11 ikmal noktamız ile bir 
depolama tesisimiz bulunuyor. 2010 yılı başından beri 
çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Müşterilerimize 
sunduğumuz hizmetin kalitesinde teknolojinin de 
büyük bir payı var. Bu nedenle teknolojiyi takip edip, 
uygulamaya çalışıyoruz. Son dönemde oluşan çeşitli 
ihtiyaçlarımız için TURCom Teknoloji’yle çalışmaya karar 
verdik. Güvenimiz boşa çıkmadı” dedi. 

TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Salih KEYGİR ise 
proje kapsamında yapılan çözümleri şöyle sıraladı; 

“IBM sunucular üzerine domain controller, exchange 
ve ERP sunucularının işletim sistemlerinin kurulumu 
ve optimizasyonları yapıldı. Firma bünyesindeki 
organizasyon şemasına göre active directory üzerinde OU 
yapıları, “grouplar” ve “userler” oluşturuldu. Kullanıcıların 
gruplarına göre “policyler” yapılandırıldı. Exchange 
server üzerinde kullanıcılar için mailbox accountları açılıp 
gerekli kota ayarları yapıldı. Server ve client makinalarının 
koruması Symantec Endpoint Protection ile sağlandı. 
Symantec üzerinde kullanıcı PC’lerinin haftalık tarama 
ayarları gerçekleştirildi. Tüm sistemin yedeklemesi için 
Symantec backupexec ile günlük ve haftalık ve aylık 
olarak kurallar yazılarak sistem yedeklemesi yapıldı. 
Bunlar dışında server, switch, metroethernet, Microsoft 
lisans, firewall, storage da proje kapsamında verildi.”

Aytemiz Akaryakıt’ın da TURCom’a Güveni Tam

“Son dönemdeki ihtiyaçlarımız için TURCom’la çalıştık. TURCom güvenimizi boşa çıkarmadı.”
Aytemiz Akaryakıt Bilgi İşlem Sorumlusu Tufan KIZILSU



İstanbul, Eskişehir, Kayseri ve Gaziantep’ten sonra, 
Bursa’da 200 oda ve uluslararası 3 yıldız otel konforuyla 
tanıştıran Accor Grubu, altyapısı için yine TURCom 
Teknoloji ile çalıştı. TURCom Teknoloji’den şimdiye 
kadar aldığı tüm hizmet ve projelerden son derece 
memnun kalan Accor, hizmete yeni açtığı Bursa İbis 
Otel’i ile kurulan eksiksiz it altyapısıyla, misafirlerine 

hizmetlerini dört dörtlük sunmaya 
başladı. Server-storage, PC, 
notebook, UPS, yazılım ve yazıcı 
gibi ürünlerin de verildiği proje, kısa 
sürede tamamlandı. 

Örnek belediyelerden 
Büyükçekmece Belediyesi, 
network altyapısını TURCom 
Teknoloji ile oluştururken, yeni 
altyapısı ile performansını daha 
da artırdı. 

Büyükçekmece halkının 
ihtiyaçlarına cevap verecek, 

mutluluklarını artıracak çalışmalar yapan Büyükçekmece 
Belediyesi, teknolojinin yararlarının farkında olarak, 
teknolojiye yatırım yapıyor. Teknolojik altyapının 
güçlendirilmesinin, halka verilen hizmetin kalitesini ve 
hızını da etkilediğini vurgulayan Büyükçekmece Belediyesi 
Başkanı Dr.Hasan AKGÜN, “ Sürekli ilerleyen teknolojiye 
hem halkımız için hem de çalışanlarımızın daha verimli 
çalışıp, iş ve zaman kaybından tasarruf etmek amacıyla 
yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu. 
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Büyükçekmece Belediyesi, Teknolojiye TURCom’la 
Yatırım Yaptı

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’ nin Logları 
TRCroot İle Her An Ulaşılabilir Durumda!

Accor Grup’un Bursa İbis Oteli Dört Dörtlük oldu

Hizmet verdiği sektörün öneminin bilincinde 
olarak uzman doktor ve hemşireleri ile hizmet 
veren İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, 
TRCroot ile loglarını saklıyor.

TURCom Teknoloji’nin katma değerli ve çeşitli 
ihtiyaçlara göre geliştirilebilen ürünlerinden olan 
TRCroot, piyasaya çıktığı günden bu yana her 
sektörden birçok firmanın log kayıtlarını tutuyor. 
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin de 
güvendiği TRCroot, Hastane’ye maliyet açısından 
da tasarruf sağladı. 

Fransız otel zinciri Accor Grubu, Bursa’da açtığı yeni oteli İbis Otel’in altyapısını diğer otel projelerinde 
olduğu gibi yine TURCom’la kurdu.

Sağlık sektöründe çalışanlara hizmet veren İstanbul Meslek 
Hastalıkları Hastanesi, her sektörden firmanın uyguladığı 5651 
numaralı yasayı TURCom’la yerine getirdi.

“Hem halkımızın rahatı hem çalışanlarımızın verimi için teknolojiden yararlanıyoruz.” 
Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Dr.Hasan AKGÜN

TURCom Teknoloji ile network altyapısını sıfırdan oluşturan Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmecelilere şehircilik 
hizmetlerini en iyi şekilde vererek, yoluna devam ediyor. 
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İGDAŞ, Teknolojide TURCom Çözümleriyle Yol Alıyor

“Realtech projemizden sonra son derece önemli olan taşınma projemizi riske atmadan, TURCom ile yol aldık.”
İGDAŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Ahmet TOSUNOĞLU

Taşınma projesi için yine TURCom Teknoloji 
ile el sıkışan İGDAŞ, yeni bölge binasına 
taşındığı ilk günden bu yana kesintisiz hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Doğalgazı çevreye saygılı, emniyetli ve kesintisiz 
olarak topluma sunan İGDAŞ, IT altyapısında 
işbirliği içinde olduğu TURCom Teknoloji’ye 
yine güvenerek, yeni bölge binasına TURCom 
deneyimiyle taşındı. 

İGDAŞ, kesintisiz ve güvenli gaz arzını 
gerçekleştirirken, tüm hizmetlerinde kaliteyi 
hedefliyor. Stratejik planlama ve performans 
izleme süreçlerine konulan hizmet kalitesine 
yönelik hedeflerin performans takipleri 
yapılarak, kaliteli hizmetin devamlılığını 
sağlayan kurum, tüm bu çalışmalarını 
gerçekleştirirken, aynı zamanda IT altyapısını da 
sürekli güçlendiriyor. 

Birçok projeyi hayata geçirdiği TURCom 
Teknoloji ile taşınma projesi kapsamında, 
Ümraniye’de bulunan eski binasından, Kavacık’a 
taşındı. Hiçbir kesinti olmadan, çok kısa sürede 
yeni merkezlerine taşındıklarını söyleyen İGDAŞ 
Bilgi Teknolojileri Müdürü Ahmet TOSUNOĞLU, 
“TURCom Teknoloji’yi yaptığımız önceki 
projelerden tanıyorduk. Son derece kritik olan 
taşınma projemizi de riske atmadan TURCom 
ile anlaştık. Sonuç tam da beklediğimiz gibi 
oldu” diye konuştu.

1963 yılında, seyahat alanında 
başladığı asistans hizmetlerini 
günümüzde otomotiv, konut/işyeri, 
sağlık ve seyahat olmak üzere dört 
ana iş kolunda geniş bir yelpazede 
sunan ve  dünyada da asistans 

hizmetlerinin yaratıcısı olan Europ Assistance, Türkiye ofisinin 
bilişim altyapısında TURCom Teknoloji çözümlerinden 
faydalandı.

Teknolojik altyapısına dair birçok çözümü TURCom çözümleri ile 
oluşturan Europ Assistance, hizmet verdiği 208 ülkeden sonra, artık 
Türkiye’de de hizmet alanlarında müşterilerinin yanında olacak. 

Europ Assistance, arkasına aldığı uluslararası anlaşmalı 
kuruluşlarla, 7 gün 24 saat, araç kiralamadan, acil sağlık 
durumlarına, acil tamir servislerinden çilingirlere kadar çok 
kapsamlı hizmetler sunuyor. Verdiği tüm bu hizmetlerin acilliği ve 
kalitesiyle paralel olan bilişim altyapısı için kablolama, data center, 
switch, access point, firewall ve server storage çözümleriyle 
Türkiye ofisinin altyapısını sıkıntısız oluşturmuş oldu.  

Yeni kurulacak data-center’in LAN 
altyapısı için TURCom Teknoloji ile 
yoluna devam Türkiye Finans Katılım 
Bankası, ATM’lerinin 3G kurulumları 
ve sisteminin yedeklenmesi için de 
TURCom’u seçti.

Katılım Bankacılığı modeli çerçevesinde, “Bankamız hepimiz için” sloganıyla, 
faaliyetlerini sürdüren Türkiye Finans Katılım Bankası, bilişim projeleri 
kapsamında daha öncenden de çalışıp, hayata geçirdiği çeşitli projelerden 
güvendiği TURCom ile çalışmaya devam ediyor. Yeni data center ile 
altyapısını daha da güçlendiren Banka, ATM’lerinin Cisco ürünleri ile 3G 
kurulumlarını da TURCom’a bıraktı. 

Yeni data center’da Cisco’nun Backbone switch’leri ile yedekli bir yapıya 
kavuşacak olan Türkiye Finans Katılım Bankası, data-center kenar 
switch’lerini de yenileyerek tüm data center LAN ihtiyaçlarını TURCom’la 
karşılamış oldu.

Europ Assistance’in Yolu TURCom İle Açık

Türkiye Finans Katılım Bankası’na Teknolojik Destek



Kurulduğu günden bugüne 
yetişmiş uzman kadrosu ile 
günün teknolojik gelişimini 
sürekli yakalamaya çalışan, 
kesintisiz ve kaliteli hizmet 
sağlayan Etüd Bilişim, 
TURCom’la ortak projeler 
gerçekleştirmeye devam 

ediyor. 2009 Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’nın 
MetroEthernet altyapısı için gerekli switch, FW ve kablosuz 
internet erişimini TURCom’la sağlayan Etüd Bilişim, şimdi 
de Dünya Basketbol Şampiyonası’nın teknolojik 
gereksinimlerini TURCom’la giderdi. Turnuva genelinde 30 
MB ME Internet çıkış tedarik edildi.

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri 
arasında oynanan etkinliği izlemek için Swissotel’de 
toplanan tüm dünyadan gelen basın ve organizasyon 
yetkilileri, Etüd Bilişim ve TURCom işbirliğiyle maçı 

sorunsuz olarak izlediler. Network altyapısının 
oluşturulduğu etkinliğin Türkiye ile ABD arasında oynanan 
final maçında, ABD’nin dünya şampiyonu olmasıyla son 
buldu.
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Hunca Kozmetik ’in Log Kayıtları Güven Altında

Etüd Bilişim ile Teknoloji Ortaklığımıza Son Hız Devam...

Şa-Ra Group TURCom İle Genişliyor

Elektronik posta, gateway ve 
5651 no’lu yasa kapsamındaki 
tüm gerekliliklerini TRCroot ile 
karşılıyor. Bunun dışında 
workstation’a gerek duyan 
Holding, ihtiyaca göre özel 
dizayn edilen ürün ile üstün 
performanslı bir workstation’a 
kavuşmuş oldu.

HP markalı workstation’ın son derece verimli çalışması 
sayesinde güç ve soğutma maliyetlerini de en aza 
indirmiş oldu.

İlk ürünü olan Balsam’ı 1957 yılında üreten, 
günümüzdeki en eski ve ilklere imza atan 
kişisel bakım ürünleri alanının öncü firması 
Hunca Kozmetik, TRCroot ile log kayıtlarını 
saklıyor. Kişisel bakım bilincini topluma 
yaymak misyonu ile Ar-Ge departmanındaki 
uzmanlaşmış çalışanlarıyla, her zevke ve 
her bütçeye uygun ürünler geliştiren firma, 

gelişen teknolojiyi de takip ederek, uyguluyor.

Çıkan yasa ile tüm firmaların log kayıtlarını saklamaları gerekirken, bir 
yandan da tutulan bu kayıtlara istedikleri şekilde kolayca ulaşmaları da 
büyük önem taşıyor. Bu kapsamda tasarlanıp, geliştirilen TRCroot, 
çeşitli sektörlerdeki firmaların bu konudaki sorunlarına çözüm oluyor. 
“Hunca Kozmetik olarak sektöre adım attığımız andan itibaren 
teknolojinin birçok faydasını gördük” diyen Hunca Kozmetik Sistem 
Yöneticisi Hakan DOKSANBIR, “Görüştüğümüz firmalar arasında log 
kayıtlarımızı en tasarruflu ve en avantajlı şekilde tutabileceğimiz ürün 
olarak TRCroot’u gördük ve TURCom’la ilerleme kararı aldık. Proje 
bitiminde TRCroot’un performansından son derece memnunuz” dedi. 

Çeyrek asırdır enerji sektörüne hizmet veren ve 
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 320’nci 
sırada yerini alan Şa-Ra Group, network altyapısını 
geliştirme sürecinde TURCom Teknoloji çözümlerini 
tercih etti.

Anahtar teslim enerji nakil hatlarından trafo merkezlerine, 
çelik konstrüksiyon yapılardan altyapı ve inşaat işlerine 
kadar pek çok hizmeti aynı çatı altında sunan Grup Firması, 
bir süre önce TURCom Teknoloji ile gerçekleştirdiği Net App 
Storage’in bakım ve yenilenmesini de yine TURCom’a 
emanet etti. Proje dahilinde, Şa-Ra Group’un ihtiyaçları 
doğrultusunda server kapasitesi artırılırken, bakım ve 
güncelleme işlemleri de yapılmış oldu.

Birçok ilke imza atan Hunca Kozmetik, log kayıtlarına TURCom Teknoloji’nin ürünlerinden TRCroot ile ulaşıyor. 

Günün teknolojik gelişimini sürekli yakalamaya çalışan Etüd Bilişim, TURCom Teknoloji ile Dünya Basketbol 
Şampiyonası’nı izleyenlere sorunsuz ulaştırdı. Yılmaz Ulusoy Holding’in İhtiyaçlarına TURCom’dan Tam Destek

Enerji sektörüne giriş yapan Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş. bilişim altyapısında TURCom çözümlerini kullanıyor.
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Tora Petrol’ün Rahatı, TRCroot ile Yerinde

1998 yılında kurulan Tora 
Petrol, akaryakıt 
istasyonları, petrol ve doğal 
gaz, LPG tesisleri, 
ekipmanlarının temini, 

montajı, bakımı, mühendisliği ile teknik emniyet ve çevre 
danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteriyor. Tanınmış 
ekipman firmalarından Gilbarco’nun Türkiye temsilciğini 
alan firma, 23 yıldır sektördeki yerini koruyor. Yılların 
verdiği deneyimiyle, teknolojik altyapısını da sürekli 

güncelleyen Tora Petrol, yeni projesi için 
TURCom Teknoloji ile anlaştı. 

TRCroot ürünüyle loglarını saklayıp, rahatça 
raporlama yapabildiklerini aktaran Tora Petrol 
Bilgi İşlem Müdürü Murat ALKAN, “TRCroot tüm 
özellikleriyle tam aradığımız üründü. Maliyet 
bakımından da son derece avantajlı olması, tercih 
etmemizdeki diğer etkenler arasındaydı. 
Sonuçtan çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Kırklareli Üniversitesi: Üniversite Dediğin Teknolojide Eksiksiz Olmalı

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih 
edilen Üniversite olma vizyonu ile ilerleyen Kırklareli Üniversitesi, TURCom Teknoloji’nin 
TRCroot ürününden sonra, şimdi de sanallaştırma projesi için de TURCom’u tercih etti. 
Kırklareli Üniversitesi, sanallaştırma projesi ile iş gücü kaybını ve maliyetleri düşürürken, 
verimlilik ve esnekliğe de kavuştu.
 
Ülkemizin gelişmişlik 
düzeyinin, refah ve 
mutluluğunun artırılmasına 

katkıda bulunacak şekilde çağdaş bilimsel araştırma, 
uygulama ve öğretim ortamının oluşturulması 
misyonuna her zaman bağlı kalan ve kalacak     
Üniversite, sanallaştırma projesinin yanında                
SSL VPN ile network’üne güvenli ve hızlı erişim       
imkanı da sağlayarak, teknolojik gereksinimlerini 
tamamlamış oldu.

18 Mart Üniversitesi Yerleşkelerini Birbirine Bağladık

TNT’nin Hızına Hız Kattık

Kısa bir süre önce yeni deposunun oluşturulmasında TURCom 
Teknoloji ile işbirliğine giden TNT, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda 
operasyon merkezi olarak konuşlandırdığı deposunun da altyapısını 
TURCom ile kurdu.

Dünya çapında posta ve ekspres teslim 
ihtiyaçları konusunda geniş hizmet 
seçenekleri sunan TNT’nin Bilgi İşlem 
Koordinatörü Gönenç ŞENER, “Projede 
Güneşli’deki depomuza eşdeğer 5 Mb. 
ile merkeze bağlantı sağladık. Yedek 

olarak da lease line hat alımı yaptık. Telekom tarafında da PRI 
başvuruları yine TURCom’la yapıldı. Gerekli tüm Cisco donanımlar, yeni 
nesil switch ve routerlar kullanılacak şekilde düşünüldü” dedi. 

Böylece proje sonunda Sabiha Gökçen Havaalanı ve TURCom işbirliği 
ile TNT’nin havaalanı içersindeki operasyon merkezi hazır duruma 
getirildi.

Dünyanın önde gelen ekipman firmalarından Gilbarco’nun Türkiye temsilciliğini alan Tora Petrol, 5651 nolu 
yasa kapsamında log erişimini TRCroot aracılığıyla kayıt altına alıyor.

Trakya Bölgesi’nin en iyi eğitim veren Üniversite’lerinden Kırklareli Üniversitesi, TURCom Teknoloji ile hayata 
geçirdiği sanallaştırma projesi ile iş gücü kaybını ve maliyetlerini düşürdü.

Dünya kenti Çanakkale vizyonuna 
katkı sağlayan, Atatürk İlke ve 
İnkılaplarına, Türkiye 
Cumhuriyeti çağdaş değerlerine 
bağlı davranış, çalışma ve 
yönetim anlayışıyla; eğitim-
öğretim, araştırmalar, sosyal ve 
akademik etkinlikler, çevre 

koordinasyonu, öğrenci beklentileri, büyüme ve geliştirme 
konularında yüksek motivasyonla lojistik katkı sağlayan 
akademik ve idari kadrolarıyla öğrencileri başta olmak üzere 
kamuoyuna çağdaş, güvenilir, evrensel normlarda kaliteli 
eğitim ve öğretim veren Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 
yerleşkeleri arasındaki iletişimini TURCom çözümleri ile 
güçlendirerek kesintisizleştirdi.

18 yıllık tarihine karşın, fiziki yapılanma, akademik 
etkinlikler, sosyal etkinlikler, projeler, güçlü ve kalıcı 
uluslararası ilişkiler ile birlikte uluslararası öğrenci-öğretim 
üyesi değişimi programları bağlamında ülkemizin dinamik, 
hızlı gelişen üniversitelerinden olan Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi ile başarıyla yürütülen projede 

verilen Cisco IP telefonlar yanında, fiber optik kablolama ile 
sonlandırma, sistem odası için iklimlendirme ve yine Cisco 
markalı switchler de proje dahilinde temin edildi. Böylece 
üniversite; bilişim altyapısını revize etmiş ve yeni proje 
çalışmalarına emin adımlarla yol açmış oldu. 

Hatlarının bakım ve desteği, depo ve merkez arasındaki iletişimi TURCom’la sağlayan TNT, yine TURCom dedi.



TRCrms ile sistem odasını her an 
kontrol altında tutan Procat, iletişim 
teknolojilerinin sağladığı olanaklardan 
sonuna kadar faydalanıyor. 

Çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri danışmanlığı ile süreç 
otomasyonu alanına yeni bir soluk getiren, son dönemde 
hizmet alanına e-Ticaret ve Call Center Hotel hizmetini de 
ekleyen Procat, TURCom Teknoloji’nin ürünlerinden 
TRCrms ile sistem odasında olup biten her şeyden anında 
haberdar oluyor.
 
Procat, İstanbul Kavacık’ta açtığı Call Center Hotel 
müşterileri için de TRCrms teknolojisinden faydalanıyor. 
Çağrı merkezi şirketlerine, dönemsel projelere ve çağrı 
merkezi yatırımı öncesi ihtiyaçlarını belirlemek isteyen 
kurumlara hizmet veren Call Center Hotel, bir otel mantığı ile 
servis veriyor ve şirketlere, en son teknolojilerle donatılmış 
bir çağrı merkezinin ihtiyaç duyabileceği tüm olanakları 
sunuyor. 

Bilişim altyapısını eksiksiz oluşturarak, müşterilerine en iyi 
çözümleri sunan Procat, böylece sistem odasını birçok 
kritere göre takip ediyor. TRCrms ile ısı, nem, voltaj, kapı, 
frekans gibi birçok değerleri anlık izleyip, raporlamasını da 
yapabildiklerinin altını çizen Birkan BABAKOL, “Normal 
değerlerin üstüne çıkan ya da altına inen aralıklarda sistem 
tarafından otomatik olarak uyarı alıyoruz. Bu proje sayesinde 
gece, haftasonu veya tatil günlerinde aklımız sistem 
odasında kalmıyor” şeklinde konuştu.

TRCrms Hakkında
TURCom Teknoloji’nin bu hizmetleri sağlamak için 
müşterilerine sunduğu TRCrms çözümü, kritik mekanların 
iklim ve enerji başta olmak üzere çevresel verilerini sürekli 
ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıktığında ilgili kişileri ve 
sistemleri uyaran bir gözlem ve uyarı sistemi. Üzerinde 
çeşitli algılayıcı (sensör) ve ölçüm devreleri bulunduran 
TRCrms, yerel ağ bağlantısı ve genişleme modülleri ile 
iletişimi sağlıyor.
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Kayahan’da Lisanslar Tamam, Üretime Devam...

Dericioğulları’nda TURCom İle Giderler Düştü, Verimlilik Arttı

Mobilya üretimini 
destekleyen her türlü 
temini, pazarlaması ve 
satışı konusunda 
hizmet veren 
Dericioğulları Yapı 
Malzemeleri, TURCom 

Teknoloji’yle hayata geçirdiği projeyle, iletişim masraflarını 
yüzde 70 oranında düşürdü.

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerini 
geliştirip, genişleten firma, proje öncesindeki hatlarını 
iptal edip, 3 lokasyonu da dahil olmak üzere, G.SHDSL 
internet üzerinden VPN bağlantısını TURCom ile kurdu. 

Daha sonra sisteme dahil edilecek lokasyonların tek nokta 
ücretlendirilmesiyle olacağının altını çizen Dericioğulları 
Yapı Malzemeleri Bilgi İşlem Müdürü Recep ÖZBEK, “Yeni 

lokasyonlarımızı açtıkça, istediğimiz uca kadar sisteme 
ekleme yapabileceğiz. Lokal olarak VPN sistemi bozulsa 
bile, her uç bağımsız olarak internet erişimine devam 
edebilecek” şeklinde konuştu.

Procat, TRCrms İle Sistem Odasını 
Yakın Markaja Aldı

“TRCrms sayesinde şirket dışında bulunduğumuz gün ve zamanlarda 
bile sistem odamızdaki her türlü cihazı takip edip, olumsuz bir 
durumda sistem tarafından hemen uyarı alıp, müdahale 
edebiliyoruz.”  Procat Genel Koordinatörü Birkan BABAKOL

Tüm kontrol noktalarını tek ekranda birleştirme imkanı
TRCrms sayesinde, dünyanın neresinde olursa olsun, 
internet veya yerel ağ üzerinden erişilen uzak ünitelere ait 
tüm değerler, merkezde ve tek ekranda birleştirilerek 
izlenebiliyor. Böylece eşik değerler aşıldığında, yani bir 
alarm durumu oluştuğunda, merkez bilgi ekranında anında 
görülebileceği gibi her bölgenin bilgisi, o bölgede bulunan 
yetkililere de SMS veya e-posta ile ulaştırılıyor. Her ünite, 
üzerinde yerleşik gelen Web sunucu üzerinden uzak 
noktadan yönetilebileceği gibi, LCD ekranı olan modellerde 
bu işlem, ekran ve tuş takımı üzerinden de yapılabiliyor.

Merkezi Konya’da 
bulunan ve 
hidrolik silindir 
imalatı yapan 
Kayahan, eksik 
olan lisanslarını 

TURCom ile tamamladı. Yüksek işleme kapasiteli tezgah 

parkı ile kaliteden ödün vermeyen firma, halen 24 bin 
metrekarede faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayahan, bulunduğu sektörlerde emin adımlarla ilerlerken, 
aldığı lisanslarla uygulanan cezalardan kurtulurken, 
tasarruf da etmiş oldu.

Eksik lisanslarını TURCom Teknoloji’den alan Konsantaş, proje ile olabilecek cezaların da önüne geçmiş oldu. 

TURCom Teknoloji ile iletişim giderlerini azaltan Dericioğulları Yapı Malzemeleri, projeyle verimliliğini 
de artırmış oldu. 
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Uzun yıllardır TURCom’la birçok başarılı projeye imza atan Beykoz Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Nevin ÇALIŞKAN ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hacıbey KILIÇ ile zevkli bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

Beykoz Belediyesi, Altyapılarını Teknoloji Ile Desteklediği Yeni Projeleriyle Dikkatleri Üzerine Çekiyor

İlçenin Marka Değeri Yeni Projelerle Artıyor 
“Karlıtepe Mesire alanı düzenlemesi ve Kılıçlı Film Platosu 
Projeleri’nin turizm geliri sağlamasının yanında ilçenin 
marka değerini de artıracaktır. 

Riva’da Galatasaray Kulübüne ait arazinin ruhsatını verdik. 
Bu şekilde bölgede kurulacak yeni bir yaşam alanın da 
ilçemize katkısı olacaktır.”

Anadolu Yakasının En Modern Nikâh Salonu 
“15 bin m2’lik alan üzerine planladığımız Düğün-Nikâh 
Salonu ve Otopark’ın Anadolu Yakasının bu alanda en 
kullanışlı ve en modern binası olacağını söyleyebilirim. 
Ayrıca, Kültür Merkezi’nin  restorasyonuyla ilçemiz hak ettiği 
bir kültür salonu ve kütüphaneye kavuşacacaktır.”

 Yeni Projelerle Beykoz’un çehresi değişecek
“Halkımızın daha gelişmiş, ferah bir Beykoz’da yaşamaları 
için birçok projemiz hazır. Bunlar arasında şunları 
sayabilirim: Anadolu Yakasının en büyük nikah sarayı, Yat 
Limanı Projesi, Kılıçlıköyü Film Platosu Projesi ve  Karlıtepe 
Seyir Terası Projesi, Beytaş Tesisleri Projesi, Tarihi Kışla 
Binası projesi, Kültür Merkezi projesi, Yoros Kalesi’nin 
yeniden canlandırılıp gün yüzüne çıkartılması, sağlık 
ocakları, hizmet binaları, balıkçı barınakları ve dükkanları, 
meydan düzenlemeleri, Kiremitdere Hobi Bahçeleri Projesi, 
park düzenlemeleri, aşevi, huzurevi, kadın-erkek sığınma 
evleri, Bilge Hanım Gezici Eğitim Aracı Projesi. Bunların 
önemli kısmı 2010 yılında başladı. Bir kısmı ise  2011 yılı 
içerisinde başlanacak. İstanbul ve Boğaz’ın incisi olan 
Beykoz’umuzun daha huzurlu ve yaşanılabilir bir ilçe olması 
için ciddi gayret içerisindeyiz. İnşallah 5 yıl içinde, 
projelerimizin de tamamlanmasıyla Beykoz’un çehresi çok 
değişmiş olacak.”

Aile sağlık merkezleri ve muhtarlık binaları hizmete 
açılıyor
“İlçe genelinde yaptığımız Aile Sağlık Merkezlerini tek tek 
hizmete açıyoruz. Belediyemiz, Kaymakamlığımız, 
hayırsever vatandaşlarımızın  işbirliği ile bunları yapıyoruz. 

“Beykoz, uygulanan 
projeler ve yatırımlar 
sonucu daha çok turizm, 
eğitimi, sağlık ve sanat 
ilçesi, bölgesi olarak 
anılmaya başlandı. 
Ülkemizde her yıl 
kutlanan Turizm Haftası 
2010 yılı etkinlikleri,  
doğal ve tarihi 
güzellikleri ile 
Istanbul’un seçkin 
ilçeleri arasında yer alan 
Beykoz’da düzenlendi. 
Amaç turizmin önemine 
dikkat çekmek, iç ve dış 
turizmin canlanmasına 
katkıda bulunmaktı.”

Okurlarımıza ve bize biraz kendinizden 
bahsedebilir misiniz?
Nevin ÇALIŞKAN: Beykoz Paşabahçe 
doğumluyum. 20 yıl eğitimci olarak 
hizmette bulundum. İşletme’de 
yöneticilik davranışları üzerinde yüksek 
lisans yaptım. 29 Mart Yerel Yönetimler 
Seçimlerinin ardından Belediye 
Başkanımız Yücel Çelikbilek’in 
görevlendirmesiyle başkan yardımcılığı 
görevine getirildim. Belediye Başkanımız 
Yücel Çelikbilek, diğer başkan yardımcı 
arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle ve 
çalışma arkadaşlarımızla birlikte güzel 
Beykoz’umuza hizmet etmeye gayret 
ediyoruz. Bununla birlikte klasik Türk 
musikisiyle yakından ilgiliyim. 

Beykoz Musiki Derneği’nin başkanlığını 
ve koro şefliği ile birlikte Beykoz 
Belediyesi’nin korusunu da yönetiyorum. 
Son olarak da, Belediye çatısı altında 
oluşturulan Kent Konseyi’nin başkanlığını 
yürütüyorum.

Hangi Müdürlükler Size Bağlı?
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi 
İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü 
ve Sağlık İşleri Müdürlüğü bana bağlı 
müdürlüklerdir.

Teknolojiyi takip ediyor musunuz?
Nevin ÇALIŞKAN: Elbette teknolojiyi 
takip etmemek mümkün değil. Okul 
dönemlerimizde teknoloji bu kadar 
gelişmiş değildi. Ancak, görevimiz 
gereği hızlı bir şekilde adapte olmaya 
çalıştık ve bir yandan kendimizi 
geliştirmeye çalışırken, bir yandan da 
belediyelerdeki teknolojik uygulamaları 
takip etmeye çalışıyorum.

Belediye olarak hedefleriniz ve 
projeleriniz hakkında bilgi alabilir 
miyiz sizden?
Beykoz İstanbul ve Boğaz’ın incisi 
konumunda bir ilçe.  Yakın zamana 
kadar konut ve sanayi bölgesi olarak 
anılıyordu. 3 tane önemli fabrika vardı. 
Bunlar cam, tekel ve ayakkabı 
fabrikalarıydı. Beykoz halkının önemli 
kısmı bu fabrikalarda çalıştı. Bunların 
kapanması ve taşınmasının ardından 
işsizlik oluştu ancak bu açığı kapatmak 
için ciddi gayret içerisine girdik, projeler 
üretmeye başladık. Bu fabrikaların 

yerine 5 ya da 7 yıldızlı otellerin yapılma girişimleri var. 
Belediye yönetimi olarak bölgenin turizm, eğitim ve kültür 
vizyonunu geliştirmeye ve bu doğrultuda projeler 
geliştirmeye odaklandık. 

“Beykoz, uygulanan projeler ve yatırımlar sonucu daha çok 
turizm, eğitimi, sağlık ve sanat ilçesi, bölgesi olarak 
anılmaya başlandı. Ülkemizde her yıl kutlanan Turizm Haftası 
2010 yılı etkinlikleri,  doğal ve tarihi güzellikleri ile 
İstanbul’un seçkin ilçeleri arasında yer alan Beykoz’da 
düzenlendi. Amaç turizmin önemine dikkat çekmek, iç ve dış 
turizmin canlanmasına katkıda bulunmaktı. Tarihi 
mekanlarımızda çeşitli gösteriler, söyleşiler, konserler, 
yarışmalar ve şehir gezileri düzenlendi. Tarihi kışla, Yoros 
Kalesi, Anadolu Hisarı, Kanlıca, Anadolu Kavağı, Polonezköy 
gibi birçok tarihi ve doğal güzelliği ilçemiz barındırıyor.”
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Yine, muhtarlarımızın halkımıza daha rahat ortamda hizmet 
verebilmeleri için muhtarlık binaları yapıyoruz. Şu ana kadar 
6 tanesini teslim ettik. 2 tanesini ise yakında hizmete 
sunacağız.”

Kılıçlı’ya film stüdyoları yapılacak
Kılıçlı’daki 300 dönümlük araziyi Orman İşletmeleri’nden 
ihale yoluyla aldık. Buraya İstanbul’un en büyük film 
stüdyoları kurulacak. Bu proje bittiğinde film yapımcıların, 
yönetmenlerin kalbi Beykoz’da atacak. 

Karlıtepe’ye Seyir Kulesi
“Beykozlu ve tüm İstanbullular’ın yararlanabileceği Karlıtepe 
projesi bittiğinde, Çamlıca’dan daha görkemli daha alımlı, 
Boğaz’ı Adalar’a kadar görebilen bir mekan haline gelecek. 
Vatandaşlar, Seyir kulesi ile İstanbul’u seyredecekler.” 

Hobi Bahçeleri yoğun ilgi gördü
“Beykoz için hobi bahçeleri projesini hayata geçirdik. 20 
dönümlük arazi üzerinde, 50 metrekarelik bahçeleri, 
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İsteyen çiçek dikiyor, 
isteyen sebze, isteyen meyve ağaçları. Keşke biraz toprağım 
olsa da bahçe yapsam diyenler yararlanıyor.”

Balıkçı Barınakları
“Beykoz bir balıkçı kentidir. Beykozlular’ın hem balık 
aldıkları hem de sattıkları güzel bir mekana kavuşacaklardır.”

‘Çamlık Mesire Alanı’
Çamlık mesire alanı projesi şekillenmeye başladı. İnsanların 
dinlenebileceği, pikniklerini yapabileceği bir alan olacak.”

“Yat Limanı Projesi”
“Beykoz esnafının yüzünü güldürücek bu proje ile ilgili 
Büyükşehir Belediyesi planlamalarını yaptı, biz takip 
ediyoruz. Birkaç yıl içinde Belediyenin önünden 
Paşabahçe’ye uzanan bölgeye yat limanını kazandırmış 
olacağız. Yattan inen vatandaşların ilçede alışveriş yapmaları 
ekonomik açıdan da faydası olacaktır.”

Yoros Kalesi ve Beykoz Kışlası
“Büyükşehir Belediyesi Yoros Kalesi ile ilgili çalışmalar 
yapacak. Biz bilgi ve diğer konularda yardımcı oluyoruz. 
Tarihi kışla projemiz devam ediyor.  

Nikah Salonu ve Kültür Merkezi
“Belediyemizin yanındaki kültür merkezi bünyesindeki 
düğün ve nikah salonu ilçemize yetmiyor.

Beykoz’un ve Beykozluların geleceği için çalışmaya devam
Bütün bu hizmet ve projelerimizin temelinde Beykoz’un ve 
Beykozluların geleceği var. Gayretimiz, vatandaşlarımızın 
daha huzurlu, daha ferah ve daha mutlu olduğu bir kentte 
yaşamalarına imkan sağlamak. Beykozlu hemşehrilerimizin 
mutluluğu bizim mutluluğumuz olacaktır.”

Doğa güzelliğinin ve sakinliğinin adresi olan Beykoz 
ilçesine dört üniversite kurulacak.
Bir tanesi merkezi Kavacık’ta bulunan Beykoz Lojistik Yüksek 
Okulu Beykoz Üniversitesi’ne dönüşüyor. İkincisi Türk-Alman 
Üniversitesi… Almanya’dan  gelen heyet ile birlikte araziyi 
gezen Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Beykoz’a kurulacak 
üniversitelerle birlikte, ilçede 20 bine yakın öğrencinin eğitim 
görecek. Bunlara yurt sağlanacak, alışveriş merkezleri 
sağlanacak. Beykoz’da eğitim ve ekonomik yönden ciddi bir 
gelişme yaşanacak. 

Bir diğer üniversite ise, kurulmasın düşünülen Türk-İtalyan 
Üniversitesi. Konuyla ilgili heyetler, Mahmutşevketpaşa’da 
arazi incelemelerinde bulundu. Bir tanesi de, sağlık 
sektöründe faaliyet gösteren özel bir sağlık grubu tarafından 
Kavacık’ta yaptırılması düşünülüyor. Türk-Alman Üniversitesi 
bünyesinde mühendislik, fen, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, 
kültür ve sosyal bilimler fakülteleri, yabancı diller yüksekokulu 
ve fen bilimleri-sosyal bilimler enstitüleri yer alacak. 120 
dönüm üzerinde kurulacak.”

“Tüm bunlar dışında bir de “Bilgili Hanım” adlı bir projemiz 
var. 2 adet kullanılmayan İETT otobüsünü boyayıp 
“Bilgili Hanım” logoları ve sloganlarıyla süsleyip hanımların 
hizmetine sunduk. Bu otobüslerde internet ve bilgisayar 
kullanımını onlara öğretiyoruz. 1 aydan beri faaliyette. Toplam 
22 bilgisayar var. Otobüsler yakında mahalle mahalle 
dolaşacak. Çok fazla ilgi var. Biz bile bu kadar taleple 
karşılaşacağımızı düşünmemiştik. Bilgiyi, teknolojiyi ev 
hanımlarımızın ayağına götürdük.”

Hacıbey biraz da sizi tanıyabilir miyiz?
Hacıbey KILIÇ: Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisi 
mezunuyum. Bilgi işlem sorumlusu olarak çalışıyorum. 
İnterneti çok sık kullanıyorum. 

TURCom’la ne zaman tanıştınız ve gerçekleşen projeleri 
kısaca anlatır mısınız?
Hacıbey KILIÇ: Biz TURCom’la 2008 yılında tanıştık. İlk 
projemizi hem teknik hem teknolojik anlamda birlikte 
geliştirdik. 2009 yılında da ihale etmek suretiyle bütün 
belediyemizin network altyapısını ve sistem odamızı yaptık. 
Sistem odamızın bütün altyapısını inşaatından kapısına kadar 
TURCom’la tamamladık. Belediyemizi TURCom sayesinde 
günümüz teknolojisine uygun hale getirdik. TURCom’la 
çalışmalarımız devam ediyor. Yeni projemizde “Bilgi Evi” 
yapmayı düşünüyoruz. 

“Bilgi Evi” projesinden bahseder misiniz?
Hacıbey KILIÇ: “Bilgi Evi”yle vatandaşlara, çocuklara özellikle 
evinde internet olmayanlara ücretsiz olarak internete erişim 
olanağı sunacağız. Logları tutulan kontrollü bir internet ortamı 
sağlayacağız. “Bilgi Evi” belirli saat periyodlarıyla ücretsiz 
olarak faaliyet gösterecek. Bu projenin de altyapısından 
elektrik altyapısına kadar gerekli tüm çözümleri TURCom 
Teknoloji’yle uyguladık. 

Nevin ÇALIŞKAN: Hocalarıyla, kitaplarıyla, eğitimcileriyle, 
Hacıbey ve arkadaşlar gerekli hazırlıkları yaptılar. Diğer bilgi 
evlerimizi de yeniliyoruz. İçindeki bilgisayarları teknolojiye 
uygun ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde düzenliyoruz.

TURCom’la çalışmaktan oldukça memnunsunuz yani.
Hacıbey KILIÇ: TURCom çalışanları özellikle projelerimizi 
birlikte yürüttüğümüz Sezer FİLİZ ve Mahir EKER’e insani 
ilişkilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. TURCom’la çalışmak 
çok rahat. Karşımızda her an bizle ilgilenebilecek bir kişiyi 
bulup, sorunlarımızı çözüyoruz. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Hacıbey KILIÇ: Etkinliklerimizi yayınladığımız Kültür 
Müdürlüğü’müzün sitesi ve kültür.beykoz portalımız var. 
Buralarda düzenlenen tüm etkinliklerimiz yer alıyor. Herkesi 
etkinliklerimize bekliyoruz.

400 araçlık, 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir otopark, 
üzerinde en az 3 bin veya 4 bin metrekarelik nikah ve düğün 
salonu yapılacak. Anadolu yakasının en büyük nikah-düğün 
salonu olacak.”

Diğer projeler ise şunlar:
“Riva’da hazine arazisi olan bir alanı talep ettik. Orada spor 
ağırlıklı bir projeyi hayata geçireceğiz. Mahmut Şevket 
Paşa’da piknik alanı düzenlememiz yapılacak. Mezarlıklarımız 
ile ilgili çalışmalara başladık. Alanları düzenledik, güller diktik. 
Bakımlı ve daha temiz oldu. Rüzgarlıbahçe’de kapalı bir 
otopark yapmayı düşünüyoruz. Kavacık bölgemiz maalesef 
otopark bakımından sıkıntılı. Onu çözmeyi düşünüyoruz. 
Ayrıca Kavacık’ta ticaret merkezi projemiz var. Altında da 
otopark olacak. Belediye binamızı yenileyeceğiz. Yanındaki 
kültür merkezini farklı bir konseptle yeni baştan düzenliyoruz. 
Beytaş tesislerini halkımızın düğün yapabileceği şekilde 
yenileyeceğiz. Böylece Boğaz çok güzel bir mekan kazanacak. 
Huzurevi, kadın sığınma evi ile birlikte erkek sığınma evi 
yapmayı planlıyoruz. 

Beykoz’da ihtiyaç sahibi aileler için aşevi projesi var. Küçüksu 
Çayır projesi, Bilge Hanım Gezici Eğitim Araçları, halkımızın 
belediye ve diğer hizmetlerden teknoloji imkanlarıyla 
yararlanması amacıyla AKOS sistemi ve istihdama yönelik 
birçok projemizi inşallah dört yıl içinde bitirmeyi 
hedefliyoruz.”
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TURCom geleceğin kentlerini yaratıyor: Akıllı Kentleşme

Akıllı binalarda en çok ön plana çıkan sistemler ise; kartlı giriş-çıkış sistemleri, 
kamera izleme ve kayıt sistemleri, alarm sistemleri, görüntüleme sistemleri ve en 
önemlisi de bütün bu sistemlerin tek merkezli olarak yönetilmesi.

Özellikle üniversite ve hastanelerde TURCom’un sunduğu çözümler arasında olan 
varlık takip sistemleri ile hem firma içerisindeki değerli ürünlerin hem de kişilerin 
takibi yapılmasıdır. Firma içerisinde kurulacak olan kablosuz ağlar üzerinden, 
izlenmesini istediğimiz cihaz/çalışan wifi-tag’ler sayesinde yeri tespit edilip 
raporlanması sağlayabiliyor.

Önceki yıllarda belediyelerin sağladığı yol, temizlik gibi hizmetler özel hizmetler gibi 
görünürdü. Günümüzde ise bu hizmetler zaten ana hizmetler olup bunun dışında 
halka hayatın kolaylaşması için teknolojiyi kullandığı seviyede belediyeciliği farklı 
alanlara taşımış olabiliyor. 

Teknolojinin yaşamımıza girmesi ve her geçen gün hayatımıza 
daha fazla etki etmeye başlamasıyla “Akıllı” adı altında her şeye yer 
vermek durumunda kaldık. Akıllı Evler, Akıllı Binalar, Akıllı Otel, 
Akıllı İş Merkezleri, Akıllı Belediyeler, Akıllı Şehirler derken 
teknolojiyi üst seviyede entegre ettiğimiz her alanın önüne Akıllı 
kelimesini ekleyip yeni bir kavram oluşmaya başladı ve oluş ile 
beraber ilgili birimler bu kavrama entegre olabilmek ve gereklerini 
yerine getirebilmek için teknoloji yatırımlarını yapıp en üst seviyede 
dijital ortamlar sağlanıyor.

Akıllı kavramını oluşturan bileşenleri, gelişen teknolojinin bize 
sunduğu nimetler oluşturuyor. Aslında akıllı olan bu kavramlar 
değil, onları erişilebilir, kullanılabilir ve faydalı hale getiren teknoloji 
altyapılar. İşte bu aşamada TURCom’un çözümleri ve sunduğu 
katma değerli hizmetler ön plan çıkıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte teknolojinin hayatımıza sağladığı 
avantajları ev ve işyerlerinde kullanarak “Akıllı Ev”lerimizi 
oluşturduk. Alarm sistemleri, kartlı/şifreli/retina okumalı kapı 
giriş sistemleri, iklimlendirme sistemleri, telefon sistemleri ve 
aydınlatma sistemleri gibi teknoloji ürünleri evlerimizi Akıllı Ev 
haline dönüştürdü.

“Akıllı Ev”lerde kullandığımız çözümler ile beraber bina 
otomasyon sistemleri, enerji yönetim sistemleri, kamera 
sistemleri, network sistemleri, televizyon sistemleri gibi 
çözümleri eklediğimizde “Akıllı Bina, Akıllı İş Merkezi” 
altyapılarını oluşturmuş oluyoruz.

TURCom’un bu anlamda sunduğu çözümleri kısaca anlatmak 
gerekirse; öncelikle sistemin çalışacağı altyapıları oluşturmak 
gerekecektir ki bu bağlamda gerek binaların gerekse binalar 
veya sistemler arasında yüksek band genişliğine sahip 
network’ler kurulması gerekiyor. Gerek sistem odalarının 
dizaynının yapılması, anahtar teslimi kurulumun yapılması, 
sonrasında ise bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı sağlayacak 
olan network kurulumunun yapılması gerekecek. Bu sistemleri 
akıllı olarak tanımlayabilmek için de sistem güvenliğinin 
sağlanması, izlenmesi ve raporlanması gerekecektir. 

Akıllı sistem; istediğiniz yerden, istediğiniz zaman ve 
istediğiniz şekilde erişim sağlanabilen bir sistem. Özellikle son 
yıllarda mobil iletişimin her geçen gün artış göstermesi, 
kablosuz sistemlerin her yerde olması ve erişilebilir olmasını 
tetikledi. Gerek bina içlerinde gerekse açık alanlarda kablosuz 
sistemler kurulmaya başlanmış ve buna Üniversiteler, 
Belediyeler öncülük etti. 

Akıllı Kablosuz sistemler ise 5651 sayılı kanuna uygun şekilde 
sağlanabilen ve raporlanabilen sistemler. TURCom 
Teknoloji’nin TRCroot ürün ailesi hem güvenlik önlemlerinin 
alınmasında hem de 5651 sayılı kanun gereği raporlamasında 
başrol oynuyor.

Toplu taşıma sistemlerinin akıllı biletlerle desteklenmesi, araç içlerinde 
akıllı ekran uygulamalarının kurulması, Mobese sistemleri ile trafik takibi ve 
kayıt edilmesi, araç takip sistemleri ile de araçların takibinin yapılması, 
Akıllı Belediyecik bileşenleri ve aynı zamanda TURCom’un sunduğu 
çözümler arasında.

Akıllı Şehirler derken; güvenlik sistemleri, açık alanlarda kablosuz internet 
erişimleri, outdoor LED ekran uygulamaları ve LED aydınlatma 
sistemlerinin bulunması ön plana çıkıyor. TURCom Teknoloji’nin 
sağlayacağı Akıllı Sistemlerin entegrasyonu ile beraber kazandıracağı 
avantajlar; yüksek standartlarda bilişim altyapısı, yenilikçi çözüm ve 
ekipmanlar, benzersiz kontrol sistemleri, şirket/fabrika/kent içinde“her 
yerde, her zaman bağlantı”, düşük bakım masrafları , eğitim ve öğrenimde 
kolaylık ve daha kolay yaşam olacaktır…



İlçenin her köşesindeki sorunlara kadar eğilerek, projeler ve 
çözümler üreten Sancaktepe Belediyesi, vatandaşların Belediye 
ile web sitesi (www.sancaktepe.bel.tr) üzerinden ücretsiz 
olarak görüşebilmeleri için TURCom Teknoloji’nin katma 
değerli ürünlerinden TRCix’i konumlandırdı. 

Sancaktepe Belediyesi olarak teknolojiye önem verdiklerini ve 
yeni çıkan tüm teknolojileri takip ettiklerini söyleyen Bilgi Işlem 
Müdürü Salih ÇAKIROĞLU, Sancaktepe Belediye Başkanı Sn. 
İsmail ERDEM ve bağlı olduğu Başkan yardımcısı Tarık Yusuf 
UÇAR’a teşekkür ederek yapılan hizmetlerin tamamının onların 
desteği sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

E-Sancaktepe menüsü altına yerleştirilen Tıkla-Konuş (TRCix) 
uygulaması ile Sancaktepe halkı, ülkenin, hatta dünyanın her 
yerinden internet sayesinde, belediyenin tüm birimlerine 
ulaşmakta ve ihtiyaçlarının giderilmesini talep etmektedir. İmar 
durumu hakkında bilgi almak isteyenden tutun, çöp 
şikayetlerine, zabıta hizmetlerine, evlilik başvurularına, kariyer 
merkezi üzerinden gerçekleştirilen iş başvurularına kadar daha 
pek çok alandaki şikayet ve talepler Tıkla-Konuş hizmeti 
sayesinde ücretsiz olarak vatandaşlarımız tarafından belediyeye 
iletilmekte ve pratik çözümler geliştirilmektedir. 
Sancaktepe Belediyesi olarak, teknolojinin tüm imkanlarını 
sonuna kadar kullanmaya çalıştıklarından bahseden Salih 
ÇAKIROĞLU, ülkemizde ilk defa bir belediyenin 3G yoluyla ve 
internet üzerinden canlı televizyon yayını yapmaya başladığını 
da belirterek, Sancaktepe Belediyesinin ülkemiz belediyeleri 
arasında teknoloji alanında yaptığı e-Belediye, E-İmar, Kent 
Rehberi, Başkan Nerede gibi uygulamalar ve yatırımlar ile 
örnek gösterileceğini dile getirdi. 

Sancaktepe Belediyesi’nde proje kapsamında TRCix’in 
Click2call uygulamasının kullanıldığını söyleyen TURCom 
Teknoloji Satış Yöneticisi Ufuk DİLEK, Belediye’ye web 
üzerinden ücretsiz erişim dışında softphone uygulamasıyla cep 
telefonlarına yüklenen yazılım ile web üzerinden ücretsiz 
erişilebileceğini aktardı.

TRCix nedir? 
TRCix; açık sistem altyapısı sayesinde mevcut santrallere IP 
PBX özellikler kazandıran, Türkçe web arayüzü ile yönetimi son 
derece kolay, ölçeklenebilen TURCom’un yeni nesil 
haberleşme platformudur. TRCix ile mevcut santralinizi 
geliştirerek, ona pek çok yeni özelliği kurulum ve 
entegrasyonla vakit kaybetmeden ekleyebilirsiniz. TRCix 
mevcut özellikleri ve geliştirilmeye yatkın yapısı sayesinde 
kuruluşları haberleşme çağında en öne çıkaracak IP tabanlı bir 
ses çözümüdür.

MSC, Yeni Hizmet Binasına TURCom ile geçti

“TURCom Teknoloji ile yıllardır tanışıyoruz. Bildiğimizden şaşmadan, yeni hizmet 
binamıza TURCom ile kesintisiz geçtik.” MSC Türkiye Bilgi İşlem Müdürü Kaan BAYKOCA

Dünyanın en önemli deniz taşımacılığı ve cruise şirketi olan MSC firması İzmir’de kendisine ait yeni hizmet binasına 
taşındı. Yeni hizmet binası data network altyapısının hazırlanması ve tüm network, sistem ve kullanıcı ekipmanlarının 
taşınması ve yeni yerlerinde çalışır hale getirilmesi TURCom tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul’un en genç ilçelerinden Sancaktepe Belediyesi, İstanbul’da e-Belediyecilik alanında bir ilke imza attı. Ağustos 
ayında uygulamaya konulan Tıkla-Konuş (TRCix) uygulamasıyla ilçede bulunan vatandaşların belediye ile yapacakları 
görüşmeleri ücretsiz hale getirerek hem belediyeye ulaşımı kolaylaştırıyor, hem de vatandaşların ekonomik durumuna 
katkıda bulunuyor.

Sancaktepe Halkı, Sancaktepe Belediyesi’ne 
Tıkla-Konuş (TRCix) Sayesinde Artık Ücretsiz Ulaşıyor

MSC firmasının sahip olduğu İzmir’in tarihi binalarından birisi 
olan ve aslına uygun olarak restore edilmiş yeni hizmet 
binasında öncelikli olarak sistem odası standartlara uygun 
olacak şekilde projelendirildi. Projelendirme ve uygulama 
sürecinde taşınma projesine dahil olan tüm firmalarla (inşaat, 
dekorasyon, elektrik, nakliye vs. ) her hafta gelişme toplantıları 
yapıldı ve çalışan diğer firmalarla koordineli olarak projeler 
hayata geçirildi. 

Öncelikli olarak sistem odası içerisinde yükseltilmiş zemin ve 
FM200 yangın sistemi kuruldu. Telefon+data olmak üzere 1000 
adet Cat6 data ucu için gerekli sonlandırma işlemleri yapıldı.    
4 katta dağıtım noktaları hazırlandı ve bu noktalar merkezle 
yedekli olarak fiberle sonlandırıldı. Sistem odasında  tamamen 
yedekli olacak şekilde yeni Cisco 4506 serisi switchler ve kenar 
switchlerin bir kısmı devreye alındı. 

Eski hizmet binasında çalışan mevcut soğutma sistemi 
kademeli olarak yeni sistem odasına nakledildi. Önce Emerson 
hassas kontrollü klima, taşınma sırasında da yedek olarak 
çalışacak split klima devreye alındı. Tüm sistemler test 
edildikten sonra eski binadaki kullanıcı taşınma işlemine start 

verildi. Tüm kullanıcıların kullandığı pc ve thin client 
ekipmanları ile sistem odasındaki blade server sistemi, backup 
sistemi, storage ve kenar switchler uygun şekilde 
ambalajlanarak yeni binaya nakledildi ve burada kurulumları 
gerçekleştirildi. Neredeyse 3 gün 3 gece süren taşınma 
sonrasında ilk çalışma gününe bütün herşey çalışır hale getirildi 
ve MSC sorunsuz bir geçişle yeni hizmet binasında 
faaliyetlerine başladı.

MSC Türkiye Bilgi İşlem Müdürü Kaan BAYKOCA projeyle ilgili 
olarak düşüncelerini şu şekilde ifade etti; “TURCom Teknoloji 
ile uzun yıllardır çalışıyoruz ve bereberce birçok proje 
gerçekleştirdik. Yeni hizmet binamıza geçiş çok ayaklı bir 
projeydi. Bunları; yapısal kablolama, switching, kullanıcı 
ekipmanlarını ve sistem odasının taşınması, MSC ofisleri arası 
data ve telefon haberleşmesi olarak tanımlayabiliriz. Taşınma 
projesinde TURCom’u seçmemizde; tüm projeyi üstlenebilecek 
olması ve benzer işleri daha önce yapmış olması önemli etken 
oldu. Bugün, verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu 
görüyoruz, projede emeği geçen TURCom çalışanlarına 
teşekkür ederiz.” 

Başarı HikayesiBaşarı Hikayesi

2524

İsmail ERDEMSancaktepe Belediye Başkanı



Uluslararası sermaye 
piyasaları 
uygulamalarını da 
takip ederek, 
piyasaların 
etkinliğinin artırılması 
bağlamında üzerine 
düşen 

sorumlulukların tam anlamıyla yerine getirilmesi ve 
karşılaşılabilecek risklerin minimize edilebilmesi amacıyla, 
hizmet veren Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), TURCom 
Teknoloji’nin Realtech network management yazılım 
çözümü ile tüm LAN network ürünlerini, kolayca izleyip, 
yönetimini sağlıyor. Bu sayede, network yapısında 
yaşanılan herhangi bir sıkıntıya anında müdahale imkanı 
sağlanabiliyor. 

Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin 
uygulanması niteliğini kapsayan Ar-Ge projesi ile TÜBİTAK, 
TTGV ve TÜSİAD tarafından 11 Aralık 2007’de düzenlenen 
7. Teknoloji Kongresi Ödül Töreni’nde “Başarı Ödülü” alan 
MKK, 2005 yılından bu yana faaliyetlerini başarıyla devam 
ettiriyor.  

MKK ile Network altyapısı konusunda imzalanan senelik 
network bakım sözleşmesi kapsamında; Cisco ağırlıklı 
LAN’da mevcut aktif cihazların bakımını üstlenen TURCom, 
network konusundaki genel bilgi birikimi ve network 
uzmanlığını, bu kapsamda MKK ile paylaşmış olacak.
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Kiğılı Ankara Bölgesine TURCom Çözümleri... 

İyi Olanı Koruyan Tetra Pak, İyi Olanı Seçti

45 yıllık çizgisinden ödün vermeden ilerleyen Kiğılı, 
Ankara bölgesinin güvenliğini TURCom ile sağlıyor. 

İlk mağazasını 1969 yılında açan, günümüzde 57 ilde toplam 
180 mağaza ile hizmet veren Türk markası Kiğılı, faaliyete 
yeni giren Ankara lokasyonu için TURCom Teknoloji ile 
çalıştı. 

Öncelikle MetroEthernet internet alındığını belirten Kiğılı Bilgi 
İşlem Müdürü Tarkan GÜNER, “Ankara lokasyonumuzun 
artan ihtiyaçları doğrultusunda TURCom ile beraber 
fizibilitesini yaparak alınan MetroEthernetin önüne firewall 
konumlandırıldı. Bu firewall ve merkez arasında VPN  yapısı 
oluşturuldu. Böylece altyapımızın güvenliği sağlanmış oldu. 
Bu proje dışında lokasyonumuza yine daha önceden 
TURCom‘dan aldığımız firewall ‘un lisans yenilemesini de 
yine TURCom’la yaptık.”

Firma olarak kendini her yerde güvenli ve kolay ulaşılabilir 
kılmaya adayan Tetra Pak, bilişim alanındaki projeleri için de 
TURCom Teknoloji’den destek alıyor. Geçtiğimiz yıllarda İzmir 
fabrikasının iletişiminin daha kaliteli olması için IP telefon 
projesini TURCom’la hayata geçiren firma, İstanbul’daki 
merkez binasının da iletişiminin güçlenmesinde yine 
TURCom’la yol aldı.

Projenin beklenen sürede ve sorunsuz sonuçlandığını belirten 
Tetra Pak Bilgi İşlem Müdürü Muammer GİRAL, “Projeyle 
bölge müdürlüklerimiz arasında kaliteli iletişimin yanında 
ücretsiz görüşme sağlıyoruz. Böylece iletişim giderlerimizi 
oldukça düşürmüş olduk” şeklinde konuştu.

Ermenegildo Zegna’ya Yakışan Teknoloji

Geçtiğimiz günlerde tüm dünyada 100. yılını kutlayan İtalyan menşeli 
ve Türkiye’de de en çok tercih edilen lüks giyim markalarından olan 
Ermenegildo Zegna, ağ sistemlerini TURCom çözümleriyle, internetten 
gelebilecek çeşitli virüs ve zararlı kodlardan koruyor. 

Nişantaşı ve İstinye Park Alışveriş 
Merkezi’nde bulunan mağazaları ile 
Tuzla’daki fabrikasında faaliyetlerini sürdüren 
Ermenegildo Zegna, konumlandırılan Cisco 
markalı firewall’lar ile altyapısının güvenliğini 
sağlıyor. Proje ile Tuzla’daki fabrika başta 
olmak üzere Nişantaşı ve İstinye Park 
Alışveriş Merkezi’ndeki mağazalarının 
altyapılarının kötü kodlar, virüsler, hackerler 
ve zararlı web sitelerinden korunduğu dile 
getiren Ermenegildo Zegna Türkiye Bilgi 
İşlem Müdürü Hasan ÖNER, yeni nesil 
firewall’ların, akan ağ trafiğini denetleme, 
paket filtrelemesi yapma ve zararlı verilerin 
geçmesini engelleme konusunda ki 
başarılarının üst düzeyde olduğunu, böylece 
güvenliğin garanti altına alındığını belirtti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Network’ü Emin Ellerde 
Daha önce TURCom Teknoloji ile İzmir’deki fabrikasının iletişim kalitesini arttıran 
Tetra Pak, İstanbul’da bulunan genel müdürlüğünün de iletişim altyapısını 
TURCom’la revize etti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu, network bakımını ve yönetimini TURCom çözümleriyle uygulama altına alıyor. 

Ermenegildo Zegna, ağ sistemlerinin güvenliğini TURCom Teknoloji ile güçlendirdi.

Dünyanın önde gelen sıvı gıda işleme ve paketleme üreticisi olan Tetra Pak, 150’den fazla pazarda müşterileri ve üreticileriyle 
birlikte dünya tüketicilerine güvenli gıdalar sunuyor. 
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Hayata geçirmeyi planladığınız yeni projeler var mı? 
Önceki Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan’ın 
arzusu olan burs verebildiğimiz kız öğrencilerin sayısını 
artırmak için çalışıyoruz. Burs verdiğimiz öğrencilerin 
eğitimde daha başarılı olmaları, iş yaşamına daha etkin 
başlayabilmeleri konusunda çalışmalarımızı geliştirmek 
istiyoruz. Nitelikli gençlerimizin artması için kültürel 
destek çalışmaları yapıyoruz, geliştirmeyi planlıyoruz.

Yurt dışı faaliyetleriniz var mı?
Yurt dışında faaliyetimiz yok, ancak zaman zaman genel 
başkanlarımız derneğimiz adına konferanslar 
verebiliyor.

Gelirinizi nasıl sağlıyorsunuz ve devlet yardımı var 
mı?
Gelirlerimiz hep gönüllü kişi ve kurumların daha çok 
şartlı bağışları oluyor. Var olan projelerimize katkı 
sağlanıyor bizde bu desteği o projede kullanıyoruz. 
Devlet yardımı yok.

Kurumlar nasıl destek olabilir?
ÇYDD Genel Merkez ve 99 Şubesinin çok sayıdaki 
projelerine maddi kaynak sağlayabilirler, bireysel olarak 
emek verebilirler.

Derneğiniz teknolojiyi takip edip, ondan 
yararlanabiliyor mu?
Derneğimiz için gerekli olan teknolojiyi tabi ki 
kullanıyoruz.

Okuyucularımıza vermek istediğiniz herhangi bir 
mesaj var mı?
Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2008 yılı sonuçlarına 
göre okuma yazma bilmeyen kadın oranı hala %18.3. 
Bu gerçeği olumlu hale dönüştürmek, ülkemizde ben 
okumak istiyorum ama koşullarım buna yetmiyor diyen 
hiçbir çocuğumuz gencimiz kalmasın istiyorsak, sadece 
kendi çocuğumuzu, torunumuzu değil onların yanında 
başka çocukları da okutmaya çalışalım, ÇYDD’nin burs 
projelerine destek verelim.

Eklemek istedikleriniz?
ÇYDD’nin “Bir Işık da Siz Yakın” adı ile yürüttüğü 
üniversite öğrencilerine burs desteği projesi çok önemli, 
aylık desteklerle öğrenciler üniversite okuyabiliyor, 
başarıyor meslek sahibi oluyor. Her yıl olduğu gibi bu 
öğretim yılında da ülkemizin her yöresindeki öğrenciler 
şubelerimize başvurdular, burs desteğine çok 
gereksinimleri var. Sizlerin desteği öğrencilerimiz ve 
derneğimiz adına çok anlam kazanacak.

Çağdaş Yaşamı Desteklemek İçin...
Çağdaş topluma eğitim yoluyla ulaşmak için çeşitli 
çalışmalar yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, bu 
ayki sosyal sorumluluk köşemizin konuğu. Röportajımızda 
özellikle değindiğimiz Dernek’in hedefleri ve yeni 
projelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Ayşe Yüksel, ÇYDD’NİN 1995 yılından bu 
yana üyesiyim, şu an Genel Merkez Genel 
Başkan Yardımcısıyım.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 
kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
ÇYDD 1989  yılında ülkesini seven, ülkemizi  
çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine 
getirmeyi hedefleyen gönüllüler tarafından 
kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana okul 
öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin 
niteliğinin geliştirilmesi için çok sayıda 
çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. Derneğin 
başarılı çalışmaları şubelerinin kurulmasına tüm 
ülkeye yayılmasına neden olmuştur. Bugün en 
doğudan en batıya en kuzeyden en güneye 
kadar 99 şubesi ile çalışmaktadır.

Nasıl gönüllü olunuyor ve onlarla nasıl 
iletişim kuruyorsunuz?
ÇYDD’yi duyan, tanıyan, çalışmalarını beğenen 
kişi ya da kurumlar biz de ÇYDD tüzüğü 
doğrultusunda gönüllü çalışmak istiyoruz 
diyebiliyorlar. En yakınlarındaki ÇYDD Şubesine 
gidip çalışmaları izleyebilirler, üye olmaya karar 
verebilirler. Var olan eğitim projelerinde ya da 
kendilerinin önereceği ÇYDD Yönetim 
Kurulunun da onaylayacağı eğitim projeleri 
geliştirip çalışabilirler. Yönetim Kurulu 
sorumluluğunda değişik çalışma birimleri var 
ilgi duyduğu alanda çalışabilir, değerlendirme 
toplantıları yapılır, iletişim seminerleri 
düzenleniyor, toplantılar, sözlü ya da yazılı 
paylaşımlar ile sürekli iletişim sağlanır.

Ülkemizin ilgisi, katılımı nasıl?
Eğitim konusunda duyarlı olan birçok kişi ya da 
kurum derneğimize destek veriyor, ilgi ve 
katılım hep artmalı aksi takdirde gelişme olmaz. 
Yaptıklarımızla, katılımlarla çoğalmalıyız.
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Türk tüketicisini omuzdan askılı çantayla tanıştıran Desa Deri, 
deposundaki internete TURCom Teknoloji aracılığıyla erişiyor. 

Ülkemizde ve yurt dışında müşterilerine her yerde, her saatte mutlak bir 
şıklık ve kendine özgü bir tarz oluşturma imkanı veren Desa Deri’nin 
Sistem ve Network Admin’i Onur BAHİÇ, deponun internete erişiminde, 
TURCom çözümlerini tercih ettiklerini belirtti.  

Desa hakkında da kısa bir bilgi veren BAHİÇ şunları söyledi; 

“Kurulduğu günden bu yana moda yaratmayı başaran Desa, bunu 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına verdiği öneme ve yaptığı yatırımlara 
borçlu. Firmayı farklı kılan unsur ise, şirketin tabakhaneleri, ayakkabı, 
çanta, konfeksiyon ve mobilya üretim fonksiyonları ve perakende satış 
noktaları aracılığı ile müşterisine sunduğu hizmet sürecinin tüm 
safhalarını kontrol altında tutmasıdır.”

Moda ve kaliteyi birleştirerek, uygun fiyatlarla sunan firma, kendisini 
üretim sektörünün değil hizmet sektörünün bir parçası olarak görüp, 
kusursuz bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini tam olarak sağlıyor. 
Firma, TURCom Teknoloji ile yaptığı internet erişimi projesiyle, kesintisiz 
olarak dünyaya ulaşıyor. 

Lastik sektörünün en büyüklerinden Türk Pirelli, 
iletişim kalitesini TURCom’la daha da güçlendirdi.

Avrupa pazarında olduğu gibi Türkiye’de de yüksek 
performans alanında lider olan Pirelli, ileri teknoloji 
ürünleri ile kullanıcılarına yüksek kaliteli ürünler 
sunuyor. Pazarda özellikle teknolojik içerik ve yüksek 
performans özellikleriyle bağdaştırılan yüksek 
segmente odaklanan Türk Pirelli, teknolojik 
tecrübelerine ek olarak dünyanın önde gelen otomotiv 
ve motosiklet üreticileriyle ortak çalışmalarda 
bulunuyor. İlk Türk lastiğini üreten ve Türk ön adını 
kullanan tek lastik üreticisi olmanın da gururunu 
taşıyan firma, 2010 yılında Türkiye’deki 50. yılını 
kutluyor. Bunun yanı sıra 2011-2013 yılları arasında 
Formula 1’in tek resmi lastik tedarikçisi olan Pirelli, 
2010 yılından itibaren dünyanın en tecrübeli pilotlarının 
yarıştığı Formula 1 lastiklerini İzmit fabrikasında 
üreterek ön plana çıkıyor. 

Desa Deri, İnternete TURCom ile Bağlanıyor

Türk Pirelli, Kaliteli İletişimin 
Keyfini Sürüyor

Türk Pirelli bu özel ve anlamlı yılda iletişim kapsamında gerek 
duyduğu IP telefonları TURCom Teknoloji’dan aldı. Projede, 
Cisco markalı IP telefonlar tercih edilirken, TURCom Teknoloji’nin 
kurmuş olduğu TURCom Cisco Unified Communications 
laboratuarı ile de Cisco IP telefonlar denenebilir. 

TRCwifizone’nun loglama modülünü 
altyapısına konumlandıran Eren Holding, 
sonuçtan oldukça memnun. 

Ticari yaşamına 1969 yılında tekstil 
sektörüne girerek başlayan Eren Holding, 
günümüze gelinceye kadar tekstil alanına 
yenilerini ekleyerek, kağıt, ambalaj, çimento, 
enerji, turizm ve perakende alanlarında da 
faaliyetlerini başarı ile sürdürmeye devam 
ediyor. Ülkemizin en büyük şirket grupları 
arasında yer alan Eren Holding, teknolojiyi de 
hizmet verdiği alanlarda takip edip uyguluyor. 

Eren Holding, TRCwifizone İle Loglarına Kolayca Erişiyor

Günlük 65 ton iplik üretimi 
kapasitesine sahip Güntaş 
Gündüzbey İplik ve Dokuma, 
bilişim altyapısıyla ihtiyaç 
duyduğu çözümleri, başta 
TRCroot olmak üzere 
TURCom Teknoloji’yle 
sağladı. 

Yıllardır İSO’nun 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan, 
iplik üretimi kapasitesi en yüksek kuruluşlar arasında yer 
alan Güntaş Gündüzbey İplik ve Dokuma, daha önce de 

gerçekleştirdiği başarılı projelerden sonra yine TURCom 
Teknoloji’yi seçerek, ihtiyaçlarını TURCom ile karşıladı. 

“TURCom’un TRCroot isimli ürününü seçerken, TURCom’la 
yaptığımız önceki projeler ve ürünün sağladığı avantajları 
dikkate aldık diyen Güntaş Gündüzbey İplik ve Dokuma Bilgi 
İşlem Müdürü Çağdaş ÇORBACI, “TRCroot’un mail server 
ve arşivleme modülü başta olmak üzere web filter, loglama, 
antivirüs modüllerini tercih ettik. TRCroot ve 2 yıllık destek 
anlaşması ile web alanımızın yıllık yenilemesini de TURCom’la 
yaptık” dedi.

Güntaş, Aradığı Çözümü TRCroot İle Buldu

TURCom Teknoloji’yi uzun yıllardır tanıyıp, çeşitli projeler 
yaptıklarını dile getiren Eren Holding Bilgi Teknolojileri 
Sistem Yöneticisi Hasan BARTINLI, TRCwifizone’nun çeşitli 
özelliklerini gördükten sonra aradığımız çözümü bulduğumuz 
anladık ve TURCom’la el sıkıştık. TRCwifizone’un 
performansından oldukça memnunuz” dedi.

İnternet erişimi olan her firmanın log 
erişimlerini saklama zorunluluğunu içeren 
kanun kapsamında misafirlerini ağırladığı 
toplantı odalarının log kayıtlarını TRCwifizone 
ile tutan Eren Holding, böylece yasayı da 
uygulamış oluyor. 



Ulukartal Kapital ile Takasbank’ın Arasını Yaptık

Türkiye’ nin 
ekonomik 
gücünün 
artmasında, 
sermayenin 
tabana 

yayılmasının önemine inanan Ulukartal Holding’e bağlı 
olan Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş., 
Türkiye’nin merkezi saklama kuruluşu olarak kabul edilen 
bankası Takasbank bağlantısını TURCom ile başarıyla 

kurdu. Yatırımcılara Vadeli İşlemler ve Opsiyon 
Borsası’nda müşteri odaklı hizmet verdiklerini, son derece 
eğitimli ve tecrübeli insan kaynakları ile teknolojik alt 
yapılarının diğer firmalara oranla en önemli farkları 
olduğunun altını çizen Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler 
Aracılık A.Ş. Birim Müdürü Ertan CAN, “Hizmetlerimizi 
teknolojiden de faydalanarak, en kaliteli şekilde sunuyoruz, 
TURCom Teknoloji ile bu ilk projemiz, devamının da 
gelmesini umuyoruz” şeklinde konuştu.
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Avalon Projesi’nde TURCom İmzası

Eğitim ve öğretim vermeye 
başladığı yıldan, bugüne kadar 
ülkemizdeki en iyi üniversiteler 
arasında yerini alan Beykent 
Üniversitesi, Beylikdüzü’nde 
inşaatına başladığı Avalon 
projesinin teknolojik altyapısı 
için TURCom’dan destek alıyor.

İnşaatına 2007 yılında başlanan ve üniversite, hastane, 
alışveriş merkezi ve rezidanstan oluşan Avalon’un altyapısı 
son teknolojiye uygun olarak planlanıp, ona göre yatırım 
yapıldı. TURCom Teknoloji ile yapılan proje kapsamında, 
“Network aktif sistemlerinin projelendirilmesi, doğru 
ürünlerin ve teknolojilerin tespiti ile temin süreçlerinde 
TURCom ile çalıştık. Ayrıca yapısal kablolama süreçleri de 
aşamalı olarak yapılmaya devam ediliyor” diyen Beykent 
Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kerem ESER, 
“Network sistemlerinde, hem switchlerde hem de kablosuz 

erişim cihazlarında Cisco ile yol alındı. TURCom’un, 
Cisco’nun Türkiye’deki 3 büyük partnerinden biri olması da 
TURCom’u tercih etmemizde ayrı bir etkendir” şeklinde 
konuştu.

Sueno Hotels Sanallaştırma ve Wireless Projeleri TURCom’dan

Tatilleri en iyi hizmet ve güler yüzle yaşatan Sueno 
Hotels oteller zinciri, hayata geçirmeyi planladığı 
sanallaştırma projesini ve wireless hizmetini 
TURCom Teknoloji ile beraber yürütme kararı aldı. 
Otellerinin her metrekaresinde misafirlerine 
maksimum müşteri memnuniyetini hissettiren 
Sueno Hotels, merkezi dahil olmak üzere Side ve 
Belek’te yer alan hotelleri arasında sanallaştırma ve 
wireless çözümü uyguladı.

TURCom Teknoloji ile yaptığı sanallaştırma ve Wireless projeleriyle yatırımlarını sürdüren Sueno Hotels, 
misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor.

T.C. Beykent Üniversitesi Avalon projesini TURCom Teknoloji ile tamamlayacak.

Vadeli işlemler Aracılık şirketi Ulukartal Kapital, Takasbank’la gerekli olan bağlantısını TURCom Teknoloji ile kurdu.

Sosyal, kültürel ve bilimsel 
anlamda yeni ve sürekli açılımlar 
sunan, yurtdışında ülkemizi 
başarıyla temsil eden, kentiyle ve 

toplumuyla bütünleşmeyi, bilimsel faaliyetlerinin ürününü 
halka kaliteli hizmet olarak yansıtmayı, ülkemizin daha 
çağdaş seviyelere ulaştırılması için öncülük etmeyi görev 
edinen Mersin Üniversitesi, sistem odasını son teknolojiye 
uygun olarak TURCom Teknoloji ile yeniledi. 

TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Mahmut ATEŞCİ ise   
proje kapsamındaki çözümleri şöyle sıraladı; 

• Yükseltilmiş zemin
• FM 200,
• Yangın kapısı,

• Kartlı geçiş,
• Sensplorer,
• Kamera sistemi ve laminant parke döşendi.

Mersin Üniversitesi, Teknolojisini TURCom İle Yeniledi
Eğitim-öğretimin yanı sıra araştırma ve uygulama faaliyetleri ile uluslararası alanda 
ülkemizi başarıyla temsil eden Mersin Üniversitesi, sistem odasının yenilenme projesini 
TURCom Teknoloji ile gerçekleştirdi.



Türkiye’nin halka açık ilk 
anonim şirketlerinden 
biri olarak kurulan Baştaş 
Çimento, sistem odasındaki 
revizeler için TURCom 
Teknoloji çözümlerini tercih 
etti.

Türkiye ekonomisinde ilk 
500 büyük şirket sıralamasında yer alan Baştaş Çimento, 
1994 yılından beri yabancı ortağı Parficim ile faaliyetlerini 
sürdürüyor. Hizmet verdiği yıllar içerisinde birçok yatırım 
yapan firma, bilişim alanında da TURCom çözümleriyle 
ilerliyor. 

TURCom Teknoloji ile gerçekleştirdikleri birçok projeden 
sonra şimdi de sistem odasının güvenliğini TURCom ile 
oluşturduklarını aktaran Baştaş Çimento Bilgi İşlem Şefi 
Cihat SAĞLAM, “Bilişim altyapımızdaki cihazların çalışması 
gereken koşullar için uygun fiziksel ortam TURCom ile 

beraber yaratıldı. Yangın olasılığına karşı FM 200 ile yangına 
dayanıklı kapı takılarak, klima da konumlandırıldı. Böylece 
sistem odamızın güvenliği artmış oldu” şeklinde konuştu.
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Buca Belediyesi Teknolojisini İlerletti

Buca halkının yaşam kalitesinin 
artırılması için çağdaş 
belediyecilik hizmeti sunan Buca 
Belediyesi, 5651 numaralı 
kanununu TRCroot ile yerine 
getiriyor. 

Halkla birlikte, sosyal, kültürel ve 
ekonomik projelerle, Buca’yı en güzel ilçelerden biri yapan 
belediye olma yolunda ilerleyen Buca Belediyesi, log 
erişimlerini artık TRCroot ile kayıt alıyor.

TURCom Teknoloji’yle yapılan toplantılarda TRCroot’un 
demo çalışmasının yapıldığını belirten Buca Belediyesi Bilgi 
İşlem Müdürü Filiz CANBAY, “Yapılan demo çalışmasıyla, 
TRCroot’un ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek çözüm 
olduğuna karar verdik. TURCom bize proje başından sonuna 
kadar destek oldu. TRCroot ile ilgili eğitimlerimizi de kısa 
sürede tamamladık. Artık personelimizin internet erişimini 

takip” kolayca takip edip, raporlayabiliyoruz. Oluşabilecek 
diğer projelerimizde de yine TURCom’la ilerleyebiliriz ” dedi.

Baştaş Çimento, Teknolojisini Güven Altına Aldı Enerji Verimliliği ve Bütçe Tasarrufu

Teknoloji

HITECH olarak odak noktamız, dairesel 
değil tam bir elips şeklindedir. Yani bir 
değil, iki odak noktası vardır: Enerji 
verimliliği ve tasarruf. Günümüz 
şartlarında tasarruf etmek, global ekonomi 
ve ekolojik yapı üzerinde oluşabilecek 
büyük dalgalanmalara karşı ayakta 
durabilecek gücü iyi kullanmak demektir.

Tasarruf demek, kısıtlı kaynakları iyi 
yönetebilmek demektir. Yenilenebilir 
enerji kavramı da bu sebeple en önemli 
örneklerden biridir. Bu kavram, emisyon 
yaratmadan, su, güneş, rüzgar gibi 
kaynakların gücünü kullanarak elde edilen 
enerjiyi temsil eder. Güneş Enerjisi, 
Rüzgar Enerjisi, Dalga Enerjisi, Biyokütle 
Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidrolik Enerji, 
Hidrojen Enerjisi en bilinen yenilenebilir 
enerji türleridir. Kaynak olarak ise, Güneş, 
su, rüzgar, biyolojik atıklar, yer altı suları, 
nehirler gösterilebilir. Ülkemizin iletim 
hatlarında kaybettiği enerji, ürettiğinin 
yarısıdır. Bu durumda bölgesel üretimler 
gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. 
Kısaca en iyi enerji, en tasarruflu 
kullanılan enerjidir. Bu sebeple tüketilen 
enerji kontrol edilmelidir. Yakın gelecekte 
işletmeler ve evler de kendi yenilenebilir 
enerjilerini üretecek ve Interconnect 
şebeke ile alış-veriş sistemi gelişecektir. 
IBM’in solar hücre üretimine başlama 
kararı, Cisco’nun SmartGrid ve Home 
Energy Sytems yatırımları teknoloji 
firmalarının gelecek vizyonları hakkında 
ilginç ipuçları vermektedir.

Enerjiyi yönetebilmek, daha azını 
tüketebilmek zahmetli ve odaklanma 
gerektiren bir süreçtir. Bu noktada işin 
içine teknoloji girer. Elektrik giderlerinizi 

tek bir noktadan 
yönetmek, öncelikle bir 
farkındalık ile başlamalıdır. 
Acaba firmanızın yıllık 
elektrik gideri ne kadardır? 
Günümüzde elektrik, 
muhasebede ödenmesi 

gereken bir kalem olmaktan çıkmıştır. 
Hele ki bu gider kalemi, karlılığınızın 
büyük bir bölümüne el koyuyorsa. 
Teknoloji, ölçülebilir değerleri istatistik 
hale getirir. Örneğin, Otomatik Sayaç 
Okuma Sistemleri size elektriği hangi 
kalitede, hangi zaman aralığındaki 
yoğunlukta kullandığınızı gösterir. İyi 
bir işletmeci elektriğin geceleri ve Pazar 
günleri daha ucuz olduğunu bu sayede 
ölçer ve üretimini bu zamanlara kaydırarak 
önemli derecelerde tasarruf sağlayabilir. 
İşte bu noktada HITECH OSOS cihazları, 
tüm yetenekleri ile elektrik sayaçlarınızın 
tamamındaki 180 parametreyi okur ve 
merkezi bir web portalında esnek bir 
raporlama imkanı sağlar.

En büyük gider kaleminizi, bir kalemde 
azaltmak da artık mümkün. Aylık gideriniz 
3000 TL ve üzerinde ise artık özel elektrik 
üreticilerinden elektrik alabilirsiniz. Bu da 
size %5 ile %25 arasında indirim sağlar. 
Bu işlem aslında kağıt üzerinde 
gerçekleşir. Sadece “Serbest Tüketici 
Belgesi”ni alın yeter. 

Konu tasarruf olunca aydınlatma 
giderlerinden bahsetmeden olmaz. Akkor 
ampulden floresan’a terfi etmek kolay 
olmadı. Yakın zamanda tasarruflu ampul 
diye tabir edilen ancak kullandığı enerjinin 
%40’ını ısınarak harcadığını biliyor 
muydunuz? Demek ki hala aydınlatma da 
problemler yaşıyoruz. 

Artık bu da bitti. Şimdi LED Aydınlatma 
var gündemde. Isınma problemi olmayan, 
açma kapamalarda zaman kaybetmeyen 
ve tabi ki çok daha az tüketen. LED 

aydınlatma teknolojik driver’ları, dijital 
balastları ve mühendislik harikası 
armatürleri ile gerçekten tasarrufu en üst 
düzeye taşımaktadır. Bu düzey Akaryakıt 
İstasyonlarında kullanılan Kanopi altı 
aydınlatmalarda 3 ila 8 kat daha az enerji 
harcamak demektir.

Bu kadarı yeterli mi peki? Tabii ki hayır. 
HITECH olarak şirketlerde kullanılan 
tüm araçlardaki yakıt tüketimini %99.9 
doğrulukta ölçebilen bir sisteme sahibiz. 
Biz bu sisteme kısaca PAF diyoruz. 
(Personel-Araç-Filo Yönetim Sistemi). Bu 
da global sıkıntı olan akaryakıt kullanımını 
yönetebiliyoruz anlamına gelmektedir. 
Hatta tasarrufun bir diğer şartı olan eğitim 
kısmına da eğiliyoruz ve araç kullanıcıları 
için ECO-DRIVE eğitimleri de organize 
ediyoruz. Bu da sizlere %10’a varan 
tasarruf sağlıyor. 

Son olarak insansız alanlar ile erişimi 
zor olan tüm kaynaklarınızı NMS 
sistemlerimiz ile kontrol edip yönetiyoruz. 
Derin su kuyuları, besi çiftlikleri, LPG 
istasyonları, baz istasyonları gibi birçok 
alanda hizmette kusursuzluk sağlayabilen 
ve kaynakları tek noktadan yöneten ve 
haliyle tasarrufu maksimuma çıkaran tüm 
yönetim sistemlerini bir arada HITECH’te 
bulabilirsiniz.

“İnsan ekonomik bir varlıktır” sözü 
İktisadın bir numaralı kuralıdır. Bu bizim 
doğamızda vardır. Kaynaklarımızın 
kısıtlı olduğunun farkında olmalıyız. 
Bu sebeple onları iyi yönetebilmeliyiz. 
Tasarruf aynı zamanda karlılığı da 
beraber getireceğinden, yarını bugünden 
yaşayabiliriz. İşte teknoloji böyle bir 
şeydir. Kaynaklarınızı tek noktadan 
yönetebilecek bir güçtür. Bu gücün 
Türkiye’deki en dinamik temsilcisi 
HITECH’tir. 

Giraz ÖZER
Satış Yöneticisi



TURCom Teknoloji ile 
yedekleme yazılımını ile 
Firewall’unu yenileyen, 
kablolama ve data hatlarını 
taşıyan Solmaz Gümrükleme, 
faaliyetlerinde modern 
teknolojiyi kullanmaya devam 
ediyor. 

Dış ticaret ve gümrük işlerinde 
“bireysel müşteri hizmeti” sunabilen ilk ve tek büyük 
şirket olan Solmaz Gümrükleme, ilerleyen teknolojiden 
faydalanmayı sürdürüyor. 

TURCom Teknoloji ile proje kapsamında yapılan çözümleri 
anlatan Solmaz Gümrükleme Bilgi İşlem Müdürü Murat 
GÜLERER, “Projeye öncelikle MetroEthernet internet alarak 
başladık. Ardından serverlar, switch ve access pointleri 
konumlandırdık. Firewall, antivirus ve yedekleme 
yazılımlarının da lisans yenilemelerini yaptık.

Lokasyonlarımızdaki hatların faturası TURCom adına 
kesiliyor. Böylece sadece tek bir fatura ödemesi yapıyoruz. 
Ankara’daki ofisimizi taşıdığımız için yeni hatlara ihtiyaçımız 
vardı. Bu hatları yine TURCom adına aldık. Hadımköy 
lokasyonumuz için de yeni acsess pointler ile controller 
alındı. Mevcut access pointler ile birlikte controller yapısına 
dahil edildi. Kablolamayı da TURCom Teknoloji ile yaparak, 
tüm gereksinimlerimizi karşılamış olduk ” diye konuştu.
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Kurumsal İşlerdeki Kalitemizi Festo’da Kanıtladık
Endüstriyel ve proses otomasyonları için anahtar teslim çözümler sunan Festo, kurumsal interneti 
kapsamında TURCom Teknoloji ile 1 yıllık yenileme sözleşmesi imzaladı. 

Solmaz Gümrükleme Tüm Altyapısını TURCom’a Taşıdı

Tekbir Giyim, İleri Teknoloji ile Tasarrufa Geçti

Tesettür 
giyimi 
konusunda 
Türkiye ve 
Avrupa 
ülkelerinde 

adını duyuran ve ilk tesettür defilesiyle dikkatleri üzerine 
çeken Tekbir Giyim, aylık iletişim giderlerini TURCom 
Teknoloji ile gerçekleştirdiği proje kapsamında azalttı. 
Proje hakkında bilgi veren Tekbir Giyim Bilgi İşlem Sistem 
Yöneticisi İsmail ÇİĞDEM şunları söyledi; “Merkez 
lokasyonumuz ile santral arası uzak olduğu için radyolink 
teknolojisi kullanıldı ve MetroEthernet internet tercih 
edildi.

İletişim giderlerinden tasarruf edebilmek için mevcut 
frame raley ve G.SHSDL hatlar iptal edilerek ADSL 
hatlarla, İstanbul içi ve İstanbul dışı 45 şubesi VPN 
yapısına geçirildi. TURCom Teknoloji’nin ürünlerinden 
TRCix sipserver tercih edilerek, gateway aracılığıyla 
mağazalara konumlandırılan SIP destekli gatewayler arası 
ücretsiz görüşme sağlandı. Merkeze firewall kurularak, 
güvenli erişim oluşturuldu. Mağazalara alınan tüm hatlar 
TURCom adına alındı. Böylece biz de birden fazla fatura ile 
uğraşmak yerine tek bir fatura ile ödemelerimizi takip 
ediyoruz. Bu çözümler dışında TURCom ile HBUD 
anlaşması da yaparak, hatlarımızın bakım ve desteğini de 
TURCom Teknoloji’den alıyoruz.”

Pnömatik ve elektrikli sürücü teknolojisindeki 
yenilikleriyle, endüstriyel ve proses otomasyonu 
için yüksek verimlilikle yedek parça tedariğine 
kadar anahtar teslim çözümler sunan Festo, 
TURCom Teknoloji’den geçtiğimiz yıl aldığı 
kurumsal internet erişimini, bu yıl da TURCom’da 
almaya karar verdi. Ayrıca proje dışında kablolama 
da yapılarak, gerekli access pointler verildi. 

Hizmet verdiği bölgelerin 
sürdürülebilir 
kalkınmasını sağlamak ve 
yerel potansiyeli harekete 
geçirmek için gereken 
plan, program ve araçları 
hazırlayarak paydaşlarıyla 
birlikte uygulayan kurum, 
TURCom Teknoloji ile 

yaptığı proje sonunda sorunsuz çalışan bir altyapıya sahip 
oldu. 

TURCom Teknoloji Satış Yöneticisi Nehir YİĞİT, proje ile 
ilgili olarak şunları söyledi; Bölge kalkınmasında önemli rol 
oynayacak olan bir kurum’un altyapısının da sağlam ve 
sürekliliği olan bir yapıda çalıştırılması gerekliliğini 

düşünerek oluşturduğumuz proje’de, network altyapısında 
Cisco ürünleri tercih edilerek birkaç yıl kurumun altyapısını 
destekleyecek ve güncel teknoloji ürünleri 
konumlandırılmıştır. Kablosuz network’ün gerekli olduğu 
kısımlarda da Cisco ürünleri kurularak controller’lı bir yapı 
ile izlenebilir ve yönetilebilir bir sistem kuruldu. Sistem 
altyapısı için gerekli olan sunucular için HP ürünleri tercih 
edilerek, bilgilerin yedeklenmesi için de Symantec Back-up 
exec konumlandırıldı. Network’ün güvenliğinin sağlanması 
ve kurum politikalarının oluşturulması için internet hattı 
sonrasına firewall kurulumu yapıldı. Tüm sistemin 
eğitimleri de verilerek teslim edilmiştir. 

Bu çözümlerin dışında; 5651 nolu yasaya yönelik, TİB 
onaylı ürünümüz olan TRCroot ile Fırat Kalkınma Ajansı’nın 
internet erişimlerini loglayarak saklamaları sağlanıyor.  

Fırat, Teknoloji Kalkınmasını TURCom İle Yaptı
Bölgesel gelişme için Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini 
kapsayacak şekilde kurulmuş bir kalkınma kurumu olan Fırat Kalkınma Ajansı, gerekli olan bilişim 
altyapısını TURCom Teknoloji ile kurdu.

45 şubesi ve 60 bayisi ile tesettür giyimin bir numaralı isimlerinden Tekbir Giyim, aylık iletişim 
giderlerini TURCom’la azalttı ve hatlarının bakım ve desteğini de TURCom’a emanet etti.
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Osmanlı Menkul Değerler, Takasbank ve İMKB’ye 
TURCom İle Bağlanıyor

TURCom Teknoloji’yle Takasbank ve İMKB bğlantısını 
yapan Osmanlı Menkul Değerler, kaliteli ve hızlı 
teknolojik altyapısıyla başarılı hizmetlerini sürdürüyor.

Son teknolojiye uygun altyapısı, araştırma imkanları ile 
desteklenmiş kapsamlı hisse senedi ve sabit getirili 
yatırım ürünleri, uzmanlaşmış portföy yönetim hizmetleri 
ile müşterilerine yeni bir dünyanın kapısını açan Osmanlı 
Menkul Değerler de TURCom’un katma değerli 
hizmetlerini tercih etti. TURCom Teknoloji ile beraber 
gerçekleştirdiği proje kapsamında tüm menkul firmaları 
için zorunlu olan Takasbank ve İMKB bağlantısını yaptı. 

Yatırımcılara nitelikli hizmetler sunduklarını söyleyen 
Osmanlı Menkul Değerler Bilgi İşlem Müdürü Erdem 
ERKAN, “TURCom’la ilk projemizde hiçbir sıkıntı ile 
karşılaşmadık. Işbirliğimizin süreceği kanaatindeyiz” dedi. 

Yaklaşık bir yıl önce Düzce’deki yeni 
fabrikasına taşınma aşamasında, tüm 
kablolama altyapısını tamamladıktan 
sonra, standartlara uygun örnek bir 
sistem odası ve hem kablolu hem de 
gerekli olan yerlerde kablosuz ağlar 
devreye alınmış, santral altyapısı 
kurulmuş, kartlı geçiş, alarm sistemi, 
kamera sistemi gibi güvenlik hizmetleri 
başlatılmış ve kurulan sistem altyapısı 
yedekleme yazılımları ve mail arşivleme 
sistemleri ile desteklenerek, son 
olarak da 5651 sayılı kanun gereği 
log tutulabilmesi ve şifrelenerek 
saklanabilmesi için gerekli TURCom 
ürünü olan TRCroot kurulmuş ve 
Teknorot Düzce yeni fabrikası tam 
donanımlı olarak devreye alınmıştı.

TURCom Teknoloji Satış ve Pazarlama 
Grup Müdürü Gökhan ELMAS; 
“Başarılı bir Düzce fabrika taşınma 
projesinden sonra, İstanbul Genel 
Müdürlük ofisini de taşıma kararı 
alan Teknorot, yeni binasında gerekli 
olabilecek tüm teknoloji yatırımlarını, 
on yılı aşkın süredir çalıştığı 
TURCom ile gerçekleştirdi. Müşteri 
memnuniyetini ön planda tutmaya 
çalışan bir firma olarak, uzun süredir 
birlikte çalıştığımız Teknorot’un yine 
bizi tercih ediyor olması ve memnun 
müşteri listemizin başlarında yer 
alması bizleri mutlu etmiştir. Ayrıca 
tüm projelerimizde Mennan Öztürk’ün 
bilgi ve tavsiyelerinden çok yararlandık. 
Böylece sorunsuz projeler imza attık” 
şeklinde bilgi verdi.

Teknorot Bilgi İşlem Direktörü Mennan 
ÖZTÜRK, Şişli Genel Müdürlük binasına 
taşınma aşamasında neden TURCom’u 
tercih ettiğini, hangi çözümlere karar 
kıldığını şu şekilde açıkladı;

“TURCom ile uzun yıllardır çalışıyoruz 
zaten ve şimdiye kadar sundukları 
çözümler ile ilgili herhangi bir 
problem yaşamadık ve hep doğru 
ürünler ile ilerledik. Özellikle beraber 
tamamladığımız en büyük proje olan 
fabrika taşınma projemizdeki özverili 
ve başarılı bir operasyon sonrası 
ilişkimizi daha da güçlendirmiş 
olduk. Bu referansla, Genel Müdürlük 
binası taşınma aşamasında da yine 
TURCom’u tercih ettik. 

Öncelikle kablolama altyapımızı 
oluşturduktan sonra, standartlara 
uygun şekilde planladığımız sistem 
odamızı tasarladık ve olması gereken 
tüm donanımları konumlandırdık. 
Bu çerçevede, yükseltilmiş döşeme, 
kabinetler ve UPS altyapısı kurulduktan 
sonra sistem odasının soğutulabilmesi 
için standart klima değil, Fabrika’da 
olduğu gibi profesyonel iklimlendirme 
sistemini tercih ettik. Network 
altyapımızda, sürekli büyüdüğünü ve 
ihtiyacımızın her geçen gün değiştiğini 
düşünerek yine Cisco ürünlerini 
TURCom’un da önerisi ile Aruba tercih 
ettik. Gerek personel giriş-çıkış kontrolü 
ve gerekse izin verilen yerlere erişim 
sağlanabilmesi için kartlı geçiş sistemi 
devreye alındı, ayrıca güvenlik amaçlı 
olarak gerekli görülen yerlere kamera 
sistemi kuruldu.

Network’ümüzün sürekli büyümesi 
üzerine özellikle sadece ERP 
yazılımımızı kullanan ve internet erişimi 
sağlayan kullanıcılarımıza PC/notebook 
yatırımı yapmaktansa thinclient 
kullanımını yaygınlaştırarak hem 
yatırım maliyetini hem de bilgi işlem 
operasyon maliyetini azaltmış olduk.

5651 sayılı kanun gereği log tutulması 
ve şifrelenerek saklanması zorunluluğu 
dolayısıyla daha önce Merkez 
lokasyonumuzda aktif hale getirdiğimiz, 
TURCom ürünü olan TRCroot ürününü 
(network analiz ve raporlama modülleri 
ile birlikte) grup firmalarımızdan olan 
Atak Taşıt network’ünde de aktif hale 
getirdik.

Yeni Genel Müdürlüğümüzün de 
oluşması ile online iletişimin daha 
aktif kullanılması zorunluluğu 
nedeniyle, fabrika ve Genel Müdürlük 
lokasyonlarına TURCom üzerinden 
MetroEthernet yatırımı yapılarak yüksek 
band genişliği sayesinde bağlantı 
sağlamış olduk. Internet hizmetini de 
aynı şekilde devreye aldıktan sonra 
TURCom önerisi ve desteği ile iletişim 
kesintisizliği sağlayabilmek için BGP 
yapısını devreye alarak tek çatı altında 
anahtar teslimi bir proje gerçekleştirmiş 
olduk.
Geriye dönüp baktığımızda ise bu 
süreci sıkıntı yaşamadan ve istediğimiz 
takvimde bize sağladığından dolayı 
TURCom ile çalışma kararı vermemizin 
ne kadar doğru bir işlem olduğunu 
görmüş oluyoruz. 

Teknorot’taki değişim rüzgarı TURCom ile devam ediyor…

Ekol Lojistik, Teknolojide Yoluna TURCom’la Devam Ediyor 

Türkiye ve 
Avrupa’da en yeni 
teknolojiyle 
donatılmış dağıtım 
merkezleri, genç ve 
çevreci filosuyla, 
yeni ekonominin 

gereksinim duyduğu her türlü hizmeti bütünleşik bir şekilde 
uluslararası arenada sunabilen Ekol; taşımacılık, depo 
yönetimi, gümrükleme, dış ticaret ve tedarik zinciri yönetimi 
çözümleriyle de faaliyet gösteriyor.

TURCom Teknoloji ile şimdiye kadar gerçekleştirdiği tüm 
projelerden memnun kaldıklarını belirten Ekol Lojistik 
Teknoloji Network Sorumlusu Nuh ÜNALAN, “İnternet 
erişimi olan tüm firmaların uygulaması gereken yasa 
kapsamında, loglarımızı saklamamız gerekiyordu. Bu nedenle 
TURCom’un ürünlerinden olan TRCroot’u tercih ettik. 
TRCroot ile log erişimlerimizi saklarken, aynı zamanda 
kontrol etmek istediğimizde, arzu edilen şekilde 
raporlayabiliyoruz. TRCroot dışında hatlarımız da TURCom 
adına kayıtlı. Bununla birlikte switch gereksinimlerimizi de 
TURCom’la giderdik” dedi.

Türkiye Lojistik sektörünün öncü kuruluşlarından Ekol Lojistik, teknoloji konusunda TURCom ile 
ilerlemeye devam ediyor. 
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Teknoloji Teknoloji

arayüzüne erişebiliriz veya uzak masaüstü bağlantısı 
yaparak cihazların içerisine girip gerekli kontrolü 
oturduğumuz yerden yapabiliriz. Biraz daha gelişmiş 
olan yazılımlar, 3. parti yazılımları içine eklememize izin 
verirler. Bu da bize server veya clientların imajını alma, 
kullanıcı desktopunun screenshotını alma gibi farklı 
uygulamaları tek ekran ve tek program üzerinden 
kullanma olanağı tanır. Daha da gelişmiş olan yazılımlar, 
farklı marka ve model cihazlardan oluşan bir ağdaki tüm 
ürünlerin ön veya arka yüzlerini karşınıza getirebilir, port 
ya da interface bazında teknik detaylarını size 
gösterebilir. Hangi portun networkünüzde ne kadarlık bir 
yoğunluk yarattığını izleyebilir, o porta bağlı olan cihazın 
adını, IP veya MAC adresini kolayca öğrenebilirsiniz. 
Eğer gerekli güvenlik ayarlamalarını yaptıysanız, cihazın 
üzerindeki portları tek bir tıklamayla kapatıp açabilirsiniz. 

Network’ümüzdeki yönetilebilir ve içerisinde bir IOS’a 
sahip olan cihazların üzerindeki konfigürasyonu farklı 
yazılımlar ile kontrol etmektense,  merkezi sistem ve ağ 
yönetim yazılımının konfigürasyon yönetim modülü tek 
bir arayüz kullanarak cihazları yönetmemizde yardımcı 
olmaktadır. Konfigürasyon yönetim modülü farklı 
markaların IOS’larında bulunan ve en çok kullanılan 
temel komutları hafızasında bulundurarak size yapılması 
gereken işlemlerde kolaylık sağlar. Bu modül sayesinde 
cihazların üzerindeki konfigürasyonun yedeklenmesini 
belirli zaman aralıklarında bir görevlendirme ile 
otomatikleştirebilir, IOS içerisindeki herhangi bir 
karakterin değiştirilmesi durumunda gerekli personelin 
uyarılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece kendi komut 
satırlarımızıda yaratarak yazılımın “custom” olarak 
bıraktığı boşluklarıda doldurabilirsiniz. 

Çoğunlukla, bu tip yazılımlara IT projeleri arasında 
gereken önem verilmez. Genelde firmaların network 
yapılarının büyüklüğü ve dağınıklılığı ile orantılı şekilde 
merkezi network ve sistem yazılımına verilen önem ve 
duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bugüne kadar edindiğim 
izlenimlerde, firmaların bir çoğunda ücretsiz, kırık veya 
günü kurtarmaya yönelik demolar yani yamama 
yöntemlerle ilerlerken, bu tip yazılımların önemini 
kavramış olan az sayıdaki firmalarda ise merkezi network 
ve sistem yazılım uzmanı olarak istihdam edilmiş, 
vardiyalı çalışan personeller de bulundurabiliyorlar. 
Server’ınızın hardiskinde yer kalmadığından dolayı kimse 
dosyalarını kayıt edemiyorsa, şubenizdeki routerın fanının 
durmasından dolayı cihaz aşırı ısınarak kullanılamaz hale 
geliyor ve merkez ile olan iletişimi birkaç günlüğüne 
kesiliyorsa veya çalışma saatlerinin haricinde 
networkünüzde ya da sistemlerinizde olup biteni 
izleyemiyorsanız, tehlike çanları sizin için çalıyor 
demektir. Kolaylıkla önleyebileceğiniz problemlerin 
oluşmasını beklemeyin, proaktif davranıp yapınıza uygun 
bir merkezi network ve sistem yazılım edinmenizi 
temenni ederim.

Merkezi Sistem ve Ağ Yönetim Yazılımının Faydaları

Günümüzde firmalar network ve 
sistem bileşenlerini bir arada 
izlemek ve gerektiğinde 
müdahale ederek yönetebilmek 
için merkezi network ve sistem 
yazılımına ihtiyaç duyarlar. 

Bu tür yazılımlar firmaların gözü kulağı olup 
7/24 tüm sistemde olup bitenleri izlerler. 
Belirlenmiş olan eşik değerler aşıldığında 
veya gerekli koşullar sağlandığında tetikleme 
mekanizması çalışıp ilgili kullanıcılara uyarılar 
gönderir. Bu uyarılar e-mail, sms veya sesli 
çağrı şeklinde olabilir. Burada amaç kısıtlı 
olan IT personeline bir gözcü gibi tüm 
networkde ve cihazlarda oluşabilecek 
anormalliklerin anında tesbit edilmesi ve 
bildirilmesidir. Çoğu zaman kendi kısır 
döngüsünün dışına çıkmaya vakit bulamayan 
ve her geçen gün artan bir iş yükü ile karşı 
karşıya kalan IT personelinin, merkezi 
network ve sistem yazılımları ile elindeki iş 
yükünü bir nebze olsun azaltabilir. 

Bu tür yazılımlar, IT personelinin hergün yapması gereken 
işlemleri otomatik olarak gerçekleştirirler ve gerekli görülen 
periyotta raporları otomatik olarak istenen formata çevirip 
ilgili kişilere gönderirler. 

IT personeli, merkezi network ve sistem yazılımları ile yerel 
network’te ve network dışında oluşan problemleri, gelen 
uyarı mesajları ile en kısa zamanda çözüme ulaştırmak için 
harekete geçerken, hatlarının yoğunluğunu, paket 
kayıplarını, ses kalitesini, yönetilebilen bütün 
donanımlarının durumlarını istediği zaman kontrol edebilir. 
Arzu edilirse tek tuşa basara istenilen cihazın web 

Haçik MAĞDEN
Sistem ve Network Mühendisi



TURCom Teknoloji ile yaptığı proje 
sonunda birimler arası kesintisiz bir 
bağlantıya kavuşan Esenyurt Devlet 
Hastanesi, halka hizmet kalitesini her 
geçen arttırıyor. 

Tıbbın gelişimine katkı sağlamak üzere, 
bilimsel ve etik kurallardan ödün vermeden, 
kendilerini mesleklerine adamış hekimler ve 

uzmanları ile hizmet veren Esenyurt Devlet 
Hastanesi, hizmet kalitesini sürekli arttırırken, 
birimler arası kesintisiz iletişim için TURCom 
Teknoloji’yle çalıştı. 

Fiber optik kablolar ile sağlanan kesintisiz bağlantı 
sayesinde tüm birimleri arasında ücretsiz ve kaliteli 
iletişime kavuşan Hastane, 2007 yılından bu yana 
hastalarını sağlıklarına kavuşturuyor. 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kaliteli ve Tasarruflu İletişim Sağlıyor

Galatasaray Üniversitesi’nin Network’ü Yine Tam Korumalı

Kurucu ilkesi, herkesin erişebileceği ve mali gücünün 
yetebileceği, öğrencilerin hayallerinin peşinde koşmalarına 
izin veren bir eğitim olanağı sağlamak olan Üniversite, 
mevcut IP telefonlarına yenilerini TURCom Teknoloji ile 
ekleyerek, günümüzün gelişen iletişim olanaklarından 
faydalanıyor. 

Beşyüz yılı aşkındır öğrencilerine 
eğitim ve öğretim veren Galatasaray 
Üniversitesi, network’ünü çeşitli 
virüs, saldırı ve ataklara karşı 
koruduğu antivirüs programını 
TURCom Teknoloji ile güncelledi.

Ülkemizin sayılı eğitim ve öğretim kurumlarından olan, 
geçmişi 1481’li yıllara dayanan Galatasaray Üniversitesi, son 
derece önemli olan network’ünü, karşılaşabilecek 
virüslerden, saldırı ve ataklardan tam anlamıyla koruyabilmek 
için antivirüs programını güncelledi. Bu kapsamda 
TURCom’u tercih eden Üniversite, böylece 400 kullanıcılı 
Kaspersky marka antivirüs programına sahip oldu. 

Xanadu Resort Hotel’in Log Kayıtları TRCroot’a Emanet!

Akdeniz’in en 
iyi 5 yıldızlı 
sahil 
otellerinden 
Xanadu 
Resort Hotel, 

internet erişimi bulunan tüm firmaların uyması 
gereken yasalardan 5651 numaralı yasayı yerine 
getirmek için TURCom Teknoloji’nin ürünlerinden 
TRCroot’u tercih etti.

Sağlıkta Kesintisiz Hizmet Hayat Kurtarıyor

Misafirlerini mimarisi ve kendine yakışan bir hizmetle 
ağırlayan Antalya Xanadu Resort Hotel, loglarını kayıt 
altına aldığı TRCroot projesinden önce TURCom,  
Bodrum Xanadu Island Hotel’in de gerekli olan her türlü 
sorununu çözüme ulaştırıp, bilişim altyapısını sorunsuz 
çalışır duruma getirmişti. Ayrıca TRCroot da 
konumlandırılıp, loglar da kayıt altına alınmaya 
başlanmıştı. 

Hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin öğrenim 
ve bilgi üretimine en üst düzeyde katılmalarına 
uygun imkan ve olanakları sağlayan İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, iletişim altyapısına yönelik ürün 
yelpazesini TURCom Teknoloji ile genişletti.



Şile Belediyesi, uluslararası 
ölçekte lider bir ilçe olma 
yolunda hızla ilerlerken, BT 
altyapısının da sorunsuz ve 
güncel teknolojileri içermesi 
için 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Çıkan 5651 numaralı yasayı uygulamak 
aynı zamanda yük dengelemesi ve 
filtreleme için de TRCroot’u seçen Şile 
Belediyesi, son derece şeffaf olarak Şile 
halkının beklentilerini karşılıyor. 

Çalışma biçimini, mecliste alınan kararları 
sürekli web sitesinde yayınlayarak, halkı 

ile paylaşan Belediye, TRCroot ile loglama ve web 
filtreleme modülüyle 2 hattı internet çıkışı için  
kullanarak, load balancing de yapıyor.
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Ürünler Projelerimiz

İle Doküman ve Kalite Yönetim Sistemi

Web Tabanlı, Danışman Destekli Yeni Doküman 
ve Kalite Yönetim Sistemi TRCqms Emrinizde!

TRCqms Nedir?
TRCqms, web tabanlı ve içinde öneri 
toplama ve görev yönetimi modülleri 
de bulunan, istekler doğrultusunda 
yönetilebilen çok amaçlı, doküman 
ile kalite yönetim sistemi 
yazılımıdır.

İnternet bağlantısı bulunan her yerden 
erişilebilen TRCqms, çalışan taleplerini 
toplar, danışman desteğiyle de kalite 
yönetim sistemini, dış kaynak 
kullanımı yoluyla yönetir.

TRCqms’in Özellikleri
- Türkiye’de tek olması,
- Aylık çok düşük ücretlerle, teknik 
destek ve eğitimler de dahil olmak 
üzere, sahip olabilme,
- Ücretsiz yazılım güncellemesi,
- Web tabanlı olması nedeniyle her 
yerden kolay erişim,
- Yönetim ve çalışan isteklere göre 
uyarlama,
- Web servis aracılığıyla lokal 
kullanılan yazılımlarla entegre 
olabilme,
- Danışman desteği,
- Tüm bunlara ilaveten mevcut CRM 
altyapısına entegre, yardım masası, - 

Müşteri şikayetleri vb. istekler için 
modül geliştirme seçenekleri.

TRCqms Avantajları
- Dokümanlara kolay erişim,
- Dokümanların yönetilebilip, 
saklanmasından dolayı içerik 
bütünlüğü,
- Dünya tarafından kabul görmüş 
standartlarda kaliteli hizmet,
- Dağınık ve kendini tekrar eden çeşitli 
dokümanlardan dolayı olabilecek 
hatalarda maksimum düzeyde azalış,
- Karlılık ve verimlilik.

TRCqms’i Kimler Kullanabilir?
Herhangi bir kalite standardıyla çalışan 
veya çalışmak isteyen her sektörden 
firma TRCqms’ in getireceği 
avantajlardan faydalanabilir.
Kalite sistem standartlarından 
herhangi birisini edinmek isteyen 
kurumlar, TRCqms üzerinden 
alacakları danışmanlık hizmetiyle son 
derece ekonomik koşullarda 
sertifikasyon sürecini başarıyla 
tamamlayabilirler.

İşlerinizin daha düzenli, belli standartlar içersinde yürüyüp, daha 
kaliteli olmasını, elektronik ortamdaki dokümanlarınızın 
yönetimini yapıp, onlara kolayca erişimin olmasını istiyorsanız, 
web tabanlı ve danışman destekli doküman ve kalite yönetim 
sistemi TRCqms tam size göre!

İlkeleri yüksek standart kalitede ürün, %100 müşteri 
memnuniyeti, hızlı teslimat olan ve Avrupa’nın önde 
gelen firmalarıyla faaliyet gösteren DEBA, sisteminin 
güvenliği için gerek duyduğu ürün ve çözümleri 
TURCom Teknoloji’den temin etti. DEBA olarak şirket 
network’ümüzün güvenliğini sağlamak, loglarımızı 
kayıt altına alıp, 5651 no’lu yasayı uygulamak, network 
üzerinde daha sağlıklı çalışmak, web filter, antivirüs 
gateway ve saldırı, atak tespit ve önleme sistemlerini 
oluşturmak için TURCom ile el sıkıştık diyen 

TRCroot, Şile Belediyesi’nin de Altyapısında!

Debateks’te Önemli Bilgilere Teknolojik Koruma

DEBA, 2002 yılında %100 ihracat 
yapmak adına kurulmuş olup 
ilkelerindeki yüksek standart, kalite, 
müşteri memnuniyeti, tasarım her 
zaman öncelikleri arasında olmuştur. 

DEBA Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Erdoğan ARSLAN 
“Öncelikle TURCom ile birlikte bilgi teknolojileri alanında 
yatırım yapacağımız konuları belirledik. İlk aşamada en 
önemli konu olarak şirket güvenliğini esas aldık. 5651 
no’lu yasanın getirdiği yükümlülükler ve network İçi 
%100 güvenliğimiz de baz alınarak TRCroot sistemini 
hayata geçirdik. Ayrıca Juniper SSG20 çok başarılı 
firewall cihazlarından birisi. TRCroot ve Juniper SSG20 
ile birlikte de daha sağlıklı ve kaliteli bir network yaratmış 
olduk. TURCom’a teşekkürler” şeklinde konuştu.

Birçok kamu kuruluşu ve belediyenin tercih ettiği TRCroot, Şile Belediyesi’nin de tercihi oldu. 
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Ürünler Projelerimiz

Eker Süt’ün Yeni Fabrikasını da TURCom Kuruyor

Modern 
teknolojiye yaptığı 
yatırımı TURCom 
ile hayata geçiren 
Eker Süt, yeni 
fabrika alt yapısını 
da TURCom ile 
devreye soktu.

Yeni 
fabrikalarında 
MetroEthernet 

Internet alındığını söyleyen Eker Süt Bilgi İşlem Sorumlusu İbrahim 
NAR, kablolama, sistem odası, tüm switchlerin HP Procurve ile 
yenilenmesi, Alcatel santral ile yeni teknoloji ses uygulamalarının 
devreye alınması dahil tüm altyapının tamamlandığını vurguladı. 

Böylece Eker Süt, ileri teknolojili yeni fabrikasında faaliyetlerine 
başlayacak.

Günümüzde tasarruf kavramı evlerden 
dışarı çıkmış ve şirketlerin kurumsal 
politikalarına iyice yerleşmiş durumdadır. 
Kurumsal tasarruf, işyerlerinde  birçok 
kaynağın verimli olarak kullanılmasını 
ve yönetilmesini gerektirir. HITECH 
kurumsal tasarruf politikalarınızın 
yönetimi için gereken tüm yardımcı 
kaynakları, müşterilerinin kullanımına 
sunmaktadır.

Kullanıma girdiği ilk zamanlarında Araç 
Takip Sistemleri (ATS), sadece GPS 
aracılığı ile araçların coğrafi konumlarını 
belirten cihazlar idi. Günümüzde bu 
cihazlar gelişmiş, yetenekleri artmış ve 
kullanım alanları yaygınlaşmıştır. 

ATS cihazları üzerindeki çok sayıdaki 
iletişim portları sayesinde, birçok 
sensör ve opsiyonlar aracılığı ile sayısız 
veriyi kayıt altına alıp karar destek 
mekanizmasını hazırlayacak istatistikler 
geliştirmek mümkündür. Tüm bu verileri 
on-line olarak merkezi bir portalda 
toplayabilmek ve bunu bir hizmet olarak 

sunabilmek HITECH’in ana iştigal 
konularından biridir. Bu istatistikler 
sayesinde tasarruf merkezleri de 
kolaylıkla yaratılabilmektedir. Yakıt 
tüketim sensörü ile belirli mesafelerde 
ve belirli kullanım alışkanlıkları ile araç 
kullanıcılarının, sürüş alışkanlıkları 
üzerinde tahminler üretebilirsiniz. 

Burada varılan nokta bu istatistikler 
sonucunda ECO-DRIVE kavramının 
ne derece önemli olduğunun ortaya 
çıkmasıdır. CANBUS arabirimi ile motor 
devirleri, vites değişimleri, duruş-kalkış 
alışkanlıklarının aracın modeline göre 
karşılaştırıp, sürücülerin bu araca göre 
eğitilmeleri yaklaşık %10 yakıt tasarrufu, 
güvenli kullanım anlamına gelir. 
HITECH ürün yapısında bu hizmeti de 
bulabilirsiniz.

Navigasyon opsiyonu ile iş emirlerinizi 
online paylaşabilir, route planlama 
yapabilirsiniz. Bu görevlendirmeler 
zaman ve yakıt konusunda 
harcamalarınızı optimize edebilirsiniz. 
Ses opsiyonu ile araç kullanıcısı ile irtibat 
kurabilirsiniz. Blokaj kiti ile aracın hareket 
kabiliyetine hükmedebilirsiniz. Devir 
hızlarına müdahale ederek aşırı hız ve 
dengesiz kullanımları engelleyebilirsiniz.  
Geo fence ve uyarı sistemleri sayesinde 
ise araçların belirli bölgelerdeki ulaşım 
alışkanlıklarını kontrol altına almış 
olursunuz. Böylece araç kaynaklarınızın 
tamamını kontrol edilebilir ve yönetebilir 
hale getirebilirsiniz.

Bir başka iletişim 
yöntemi Wi-Fi 
wireless kullanımının 
yaygınlaşması, yeni 
teknolojilerin gelişmesine 
ve bazı butik çözümlerin 
artmasına sebep olmaya 
başlamıştır. Wi-Fi tag 
cihazları sayesinde bir 
varlığın veya objenin 
yerleşim planları üzerinde 
konumlarını minimum 
yanılgı payı ile belirlemek 
mümkün olmaktadır. 
Çok amaçlı kompleksler, 

hastaneler, AVM’ler, fabrikalar, üretim 
sistemleri  gibi büyük kapalı alanlarda, 
varolan wireless Access-pointler 
üzerinden personelinizin veya hareketli 
cihazlarınızın yerlerini tespit etmeniz çok 
kolay olacaktır. Bazı özel durumlarda bu 
taglerin olması, afet durumlarında büyük 
önem arzedecektir. 

HITECH bu cihazların tedariği, 
uygulaması ve yönetim danışmalığını 
yapmaktadır. 
Filo yönetimi, özvarlığı ve kiralık araçları 
bulunan firmalar için başlı başına bir 
yönetim birimidir. HITECH PAF ile 
zaman, personel ve aracın hepsinin 
bir arada bulunduğu ve tamamiyle 
müşteri memnuniyeti ile ölçeklenen bu 
birim real-time on-line olarak izlenebilir. 
Aynı zamanda farklı satış kanallarını 
destekliyor olması iş geliştirmede kilit 
nokta olması anlamına gelir.

Tüm bu teknolojik yazılım ve cihazların 
kullanılabilmesi, firmanıza adaptasyon 
süreci, tasarruf katkıları, yönetim 
karar mekanizmaları ve süreçlerinin 
belirlenmesinde HITECH her kademede 
yanınızda olacaktır. Vizyonumuz 
mottomuzda saklıdır.

“HITECH PAF kaynaklarınızı 7/24 ve tek 
bir noktadan yönetmenizi sağlar.”

HITECH PAF: Personel - Araç - Filo Yönetim Sistemi

Faaliyetlerine yoğurt ve ayranla başlayıp, modern teknolojiye de yatırım yaparak, ürün yelpazesini sütten 
yoğurda, kaymaktan sütlü tatlıya kadar genişleten Eker Süt, birçok lezzetli ürününü tüketicisiyle buluşturuyor. 

Yeme-içmeden eğlenceye, 
güzellikten wellnes ve spor 
hizmetlerine, sinemadan 
kültür sanata, kişisel gelişim 
kurslarından çeşitli etkinliklere 
%90’a varan indirimlerle 
üyelerine her gün 38 ülkede 
ayrı fırsatlar sunan Groupon, 

Türkiye’deki merkezi ‘Groupon Şehirfırsatı’ IT altyapısında da 
kaliteden ödün vermedi.

Internet iş dünyasında google, youtube, facebook, twitter gibi sitelerden 
sonra yepyeni bir fenomen yaratan Groupon, santral altyapısından, 
internet erişimine kadar olan teknolojik gereksinimlerini TURCom’la 
karşıladı. 

TURCom Teknoloji ile bu projeyi yaptığımızdan dolayı çok memnunuz 
diyen Groupon Genel Müdürü Emre EKMEKÇİ, “Proje süresince hiçbir 
sorunla karşılaşmadık. Altyapımız son teknolojiye uygun, sorunsuz çalışır 
durumda teslim edildi. Yeni projelerimiz için de TURCom Teknoloji’yle 
devam edeceğiz” dedi.

Groupon ŞehirFırsatı Teknolojiyi Şansa Bırakmadı
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Projelerimiz Projelerimiz

Boğazın yanıbaşında yer 
alan, sunduğu kusursuz 
hizmet ve hem modern 
hem tarihi dekorasyonuyla, 
İstanbul’un en iyi otellerinin 
başında gelen Çırağan Palace 
Kempinski İstanbul, bilgi 
işlem tarafındaki eksiklerini 

TURCom ile tamamladı. Cisco Controller ve Cisco 
Access point kurulumları ile Microsoft Server Lisansları 
satışını TURCom Teknoloji ile gerçekleştirdiklerini 
aktaran Çırağan Palace Kempinski İstanbul Bilgi İşlem 

Müdürü Ercüment İNCEAYAN, “Yaptığımız birçok 
projeden sonra TURCom’u artık çok iyi tanıyoruz ve 
hizmetlerine güveniyoruz” şeklinde konuştu. 

Çırağan Palace Kempinski Istanbul, TURCom’a Güveniyor

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

Etik değerlere bağlı, rekabeti 
daha kaliteli hizmet ve ürün 
sunumu olarak algılayan 
Galata Menkul Değerler, 
TURCom Teknoloji ile yaptığı 
birçok projeden sonra yine 
TURCom dedi. Hem yasayı 
yerine getirmek hem de 
log erişimlerini kayıt altına 

alabilmek için TURCom’un ürünlerinden TRCroot’u 
altyapısına konumlandırdı.

En iyi hizmeti verebilmek için ürün yelpazesini sürekli 
genişlettiklerini anlatan Galata Menkul Değerler Bilgi 
İşlem Müdürü Yusuf KOÇAK, “Ülkemizin sermaye 
piyasaları ile gelişeceğine inanıyoruz. Bu nedenle de 
çalışmalarımızı etik değerlerle doğru orantılı şekilde, 

sürekli kendimizi geliştirerek hizmet veriyoruz. Bilişim 
altyapımızı da hem faaliyetlerimiz aksamadan devam 
etmesi için hem de çalışanlarımızın daha verimli olması 
için yeniliyoruz. TURCom Teknoloji güvendiğimiz 
ve çalıştığımız bir firma. TRCroot ürünü de bizim 
isteklerimizi tam anlamıyla karşılıyor. Üstelik avantajlı 
bir çözüm. TRCroot’u tercih ettiğimizden dolayı oldukça 
memnunuz” dedi.

TRCroot, Galata Menkul’ün de Loglarını Saklıyor

Finans sektörünün sayılı firmaları arasında yer alan Galata Menkul Değerler, 
log kayıtlarını TRCroot ile saklıyor.  

Newyork’ta 1981 yılında 
kurulan, Türkiye pazarına 
da 1987 yılında giren 
Jump, 630 noktada 
satılarak, modayı, rahatlığı 
ve sağlığı birleştirerek, 
tüketicilere sunuyor. 

Teknolojiden tasarımdan üretime kadar her şekilde 
faydalanan firma, TURCom Teknoloji’nin çözümleriyle de 
tanıştı. İlk projelerinin log kayıtlarının tutulmasını kapsayan 
TRCroot olduğunu aktaran Jump Bilgi İşlem Müdürü 
Emre BAŞBUĞ, “TURCom ile çalışmaya karar vermeden 
önce, TRCroot’un demo çalışmasını gördük. TRCroot’un 
son derece tasarruflu ve avantajlı olduğunu öğrenince, 
TURCom’la el sıkıştık” şeklinde konuştu. 

Jump, TRCroot dışında hatlarının ve ürünlerinin 
bakım ile desteğini de TURCom’a emanet ederek, 
iş yükünü de azaltmış oldu. 

Jump da TURCom’la Tanıştı

Profesyonel spor ayakkabı üretimi yapan Jump, loglarını TURCom’un ürünlerinden 
TRCroot ile kayıt altına alırken, yasayı da yerine getirmiş oldu. 

Çok katlı mağazacılık alanında lider konumda 
olan ve Türkiye’ye de departmanlı mağaza 
anlayışını Türkiye’ye getiren kuruluş, sunduğu 
hizmetleri de teknolojiyle birleştiriyor.
Bilişim altyapısında TURCom’un da birçok 
çözüm ve ürünü bulunan Boyner Büyük 
Mağazacılık, yine TURCom Teknoloji ile 
sıkıntısını giderdi. 

TURCom, Yine Boyner Büyük Mağazacılık’ın Altyapısında
Boyner Holding üyesi Boyner Büyük Mağazacılık, BT altyapısındaki değişiklik için 
TURCom’u uygun buldu.

Boyner Büyük Mağazacılık Bilgi Sistemleri Network 
Yöneticisi İsa YILMAZ, “Mevcut backbone switchimizin 
üretici desteği bitmişti mevcut portlarının yetmemesi 
üzerine  switchimizi TURCom’la yeniledik . Ayrıca 
kenarlarda ihtiyacımız olan gigabit portları için 
backbone’a bağlanmak üzere 3 adet, 48 port gigabit 
switch’i de TURCom’dan aldık” dedi. 



Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili 
grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, 
kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla 
tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak 
politika oluşturmak amacıyla ulusal boyutta Akademik 
Bilişim 2011 konferansı, TURCom Teknoloji’nin 
gold sponsorluğuyla, bu yıl da 02-04 Şubat 2011 
tarihlerinde İnönü Üniversitesi'nde yapıldı. 100’den fazla 
üniversitenin katıldığı konferansa TURCom Teknoloji, 
Gold Partneri olduğu Cisco ile birlikte katıldı. 

Akademik Bilişim 2011’de TURCom ve Cisco’nun demo 
ürünlerinin tanıtıldığı stand, ziyaretçiler tarafından 
büyük ilgi görürken, çeşitli firmaların anlattığı teknolojik 
çözümler dışında, TURCom Teknoloji’den Satış ve 
Pazarlama Müdürü Gökhan ELMAS, “Akıllı Kampüs 
Çözümleri” tanıtırken, Cisco Sistem Mühendisi Ali 
Saygıvar da “Cisco Telepresence Video İletişim 
Çözümleri” hakkında bilgi verdi.
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Bizden Haberler Bizden Haberler

Kurumsal firmaların 
A’dan Z’ye tüm teknolojik 
ihtiyaçlarına çözüm 
getiren TURCom, HP 
ProCurve Networking 
tarafında en üst düzey 
uzmanlık için gerekli tüm 
eğitim ve sertifikasyon 
sürecini tamamladı. 

Bu sayede bu alanda Türkiye’deki sayılı firmalar 
arasında yer almaya hazırlanan TURCom Teknoloji, 
ayrıca HP BladeSystem tarafında da sertifikasyon 
sürecini yakında tamamlamayı hedefliyor.

TURCom’un Gold Sponsorluğundaki 
Akademik Bilişim Konferansı Amacına Ulaştı
TURCom Teknoloji’nin de gold sponsor olduğu Akademik Bilişim konferansı, 02-04 Şubat 2011 
tarihleri arasında gerçekleşti. 

Teknolojinin Güçlü İsimleri Çözüm Ortaklığını 
Zirveye Taşıyor
Sektörlerinde adlarını en üstlere yazdıran TURCom Teknoloji ve HP, çözüm ortaklıklarını da en üst 
seviyeye çıkartıyor.

Antalyalı firmalar, TURCom Teknoloji’nin 
düzenlediği, HP’nin anasponsor olduğu, 
diğer sponsorlar arasında Tescom ve 
Hitech’in de olduğu “Akıllı Çözümler” başlıklı 
organizasyonda buluştu. 

Dedeman Antalya Hotel & Convention 
Center’da gerçekleşen organizasyonda, sistem 
ve network çözümleri, multimedya çözümleri, 
Hitech Teknoloji Çözümleri başlığı altında 
enerji yönetimi ve tasarrufu, HP networking ile 
TippingPoint güvenliği ve yeni nesil kesintisiz 
güç kaynakları konuları ele alındı. 

“Akıllı Çözümler” Bu Defa Antalya’daydı
Gaziantep’ten sonra Antalyalı firmalar da Akıllı Teknoloji toplantısında bir araya geldi.

HP’nin ana sponsor olduğu etkinlikte kablolamadan, 
multimedya ürünlerine, CRM uygulamalarından ağ güvenliğine 
kadar bir çok konu anlatılarak, firmalar merak ettikleri çözüm 
ve ürünler hakkında da bilgiler aldı. 

Etkinlik sonunda tüm sorularına cevap bulan firmalar, HP ürün 
demolarının denenip, sergilendiği minibüsü de ziyaret ederek, 
tüm çözümleri uygulamalı olarak da görmüş oldular. 

Akıllı Çözümler Turizm Sektörünü Etkisi Altına Aldı

TURCom Teknoloji “Akıllı Çözümler”i Gaziantep 
ve Antalya’dan sonra turizm sektörüne de 
tanıttı. 23 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen 
organizasyonda, çeşitli otel ve turizm kuruluşları 
işlerini kolaylaştıracak verimli ve tasarruflu çözüm 
ve ürünlerle tanıştı.
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Erdem Holding İzmit ve Adapazarı grup şirketleri  Bilgi 
Teknolojileri Yöneticisi Cahit ÇETİN, “Kocaeli merkezimizde 
kullanmak üzere TRCroot’un modüllerinden antivirus, 
antispam, kolay ve güvenli iki faktörlü kimlik doğrulama 
metodolojisi Safesms, 5651 yasasına uygun siplog 
ve webfilterı konumlandırdık. Ayrıca Dolphin Alışveriş 
Merkezi’nde ziyaretçilerimizi internet erişiminin loglanması 
için de siplog’u tercih ettik” şeklinde konuştu.

Erdem Holding İzmit-Adapazarı Şirketleri; önce kalite 
anlayışı ile yola çıkarak EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
ile çevre koruma faaliyetleri ile iş sağlığı ve güvenliğine

Agdaş - Nezih Ticaret, Kompozit Kimya ve
Yeni Teknik Yapı İnşaat Altyapı Güvenliğini Şansa Bırakmadı
TURCom Teknoloji, TRCroot referanslarına Erdem Holding İzmit ve Adapazarı Grup şirketlerini de ekledi. 

verdiği önemi de katmak için ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemlerine sahip şirketlerdir.

Agdaş; 1993 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi şirketi 
olarak kurulan AGDAŞ, 2003 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin 
özelleştirmesi sonucu Erdem Holding grubuna katıldı. Agdaş, 
Türkiye’deki özelleşen ilk doğal gaz şirketi unvanını taşıyor.

Nezih Ticaret; büyük sanayi kuruluşlarının üretim atıklarının 
alım ve satım faaliyetlerini yürütüyor. Firma, altyapısının 
güvenliğinin öneminin farkında olarak, TRCroot’un 
modüllerini kullanıyor. 

Kompozit Kimya; ürünlerini tescillemiş olduğu NFG markası 
ile sunmaktadır. NFG Markalı Kompozit ürünler Camelyaf 
takviyeli Doymamış Polyesterden (CTP) oluşan Kompozit 
Hamuru ile üretilir. 

Yeni Teknik Yapı İnşaat; kurumsal boyutta düzenlemeler 
gerçekleştirerek; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, inşa 
ve teslim sonrası hizmetlere kadar geniş bir perspektif ve 
bütünlük içerisinde oluşturmaktadır. 

Renkli kozmetiğin en önemli isimlerinden Golden Rose markasının yaratıcısı Erkul Kozmetik, 
şirketlerin can damarı olan sistem odasının eksiklerini TURCom Teknoloji ile tamamladı.

Makyaj ürünleri ile özellikle oje üretiminde dünyanın sayılı büyük kozmetik 
üreticilerinden Erkul Kozmetik, müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap 
verebilmek ve yeni ürünleri onların beğenisine sunmak amacıyla, son 
teknoloji ile kurduğu Gürpınar’daki fabrikasını faaliyete soktu. Erkul 
Kozmetik, 1100 metrekare olan fabrikanın sistem odasının tam anlamıyla 
oluşturulması için gerekli olan ürün ve çözümleri TURCom’dan temin etti. 

TURCom Teknoloji’nin kurulduğu günden bu yana olan deneyim ve 
referanslarına baktığımız da, TURCom’la çalışmaya karar verdik diyen 
Erkul Kozmetik Bilgi İşlem Müdürü Ender YELKENCİ “Projede sistem, 

santral ve network cihazlarının düzenli ve güvenli şekilde konumlandırılması için kabinetlerin, aktif cihazların 
bağlanması için patch panellerin, pacth cordların ve kablo saonlanırma, test ve etiketleme hizmetini 
Turcom’dan aldık” dedi.

Erkul Kozmetik’in Sistem Odası TURCom İle Tam!

TURCom Teknoloji de 
bu ilke ortak olarak, 
teknolojik detaylarda 
Point Hotel Barbaros’un 
yanında oldu. 

Öncelikle Point Hotel 
Barbaros hakkında kısa bilgi veren Point Hotel Barbaros 
Teknik Müdür’ü Musa ÖZBAYIK, “1,5 yıldır faaliyetteyiz 
ve ilgiden çok memnunuz. Hotelimiz için ilklerin hoteli 
diyebiliriz. The Game’den önce ilk kongre hoteli sıfatına 
sahiptik. The Game ile bir adım daha öne çıktık.”

Konsol ağırlıklı dijital oyun merkezi The Game’in dünyada 
bir örneğinin olmadığının altını çizen The Game müdürü 
Tolga İŞCAN “The Game’i 1500 metrekare üzerine kurduk. 
Bu alanda çoğunluğu Play Station, Nintendo ve Acer olmak 
üzere 80 adet cihaz var. Nintendo, Acer ve Sony 3 büyük 
iş ortağımız. Cihazlar dışında serbest oyun alanlarımız var. 
Örneğin tenis için tenis kortu, futbol için stadyum, savaş 
oyunları için arena gibi. Oyun oynamaya ara vermek isteyen 
misafirlerimiz müzik odalarından da faydalanabilecek. Müzik 
odalarında Gitar Hero, dj kabini, özel ses sistemi bulunuyor. 

İçki ve yemek satışı olması nedeniyle 18 yaş sınırı olan The 
Game’i basın toplantıları, çeşitli organizasyonlar, kurumsal 
toplantılar da düzenlenecek şekilde yaptık. Özel partiler 
düzenlemek isteyen misafirlerimiz için de özel odalarımız 
bulunuyor. Bu odalarda minibar, Play Station, Nintendo 
konsolları gibi cihazlar bulunuyor. İsteyen oyun oynayabilir, 
isteyen de sinema seyredebilir.
The Game’e otel misafirlerimizin yanında üyelik sistemi ile 
de oyun severler girebilir. 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık şeklinde 
oluşan üyelik sisteminin yanında kurumsal satış da olacak.”

The Game’in işletmecisi Set Yapım ve Yayıncılık’ın Proje 
Sorumlusu Furkan Faruk AKINCI ise şu bilgileri verdi;
Set Yapım, Türkiye’nin oyunculuk konusunda tek 
deneyimli merkezidir. Firmamızın yapmadığı sadece oyun 
geliştirmek ve oyun dağıtmak. Intel, Microsoft gibi resmi 
iş ortaklarımızın dışında,Mediamarkt gibi perakende 
firmalarının oyun kısmı için personeline eğitim de veriyoruz. 
İşletmesi bize ait olan The Game’i 2 yılı aşan bir 
süre sonunda açtık. İşletmesinin yanında içeriğinin 
sağlanmasından personelinin eğitimine kadar her bir detayı 
biz yaptık.”

Teknolojik altyapı kısmında The Game’in kartlı geçiş 
sistemi başta olmak üzere yazılım, switch gibi ürünlerini 
güvendikleri TURCom Teknoloji’den temin ettiklerini 
söyleyen Point Hotel IT Süpervizörü Ömür YILMAZ,  
“Projede TURCom’un gösterdiği titizliği gördüklerini, bir kez 
daha takdir ettiklerini ve Her zaman yanımızda olduğu için 
TURCom’a teşekkür ettiklerini belirtti.  

ProjelerimizBaşarı Hikayesi

Eşsiz, Benzersiz Oyun Merkezi “The Game” 
Büyük Çocukları Oyuna Getirecek

Oyun sektörünün sadece çocuklara yönelik olarak 
geliştiğini düşünüyorsanız, bir kere daha düşünmenizi 
tavsiye ederiz. Çünkü artık oyun firmaları, 18 yaşından 
büyük çocukları da düşünüp, gelişen teknolojiyle paralel 
olarak yeni oyunlar üretiyor. Point Hotel Barbaros da 
bu gelişime ayak uydurarak, dünyada ve Türkiye bir 
ilke imza attı ve dijital oyun merkezi The Game’i büyük 
çocukların hizmetine sundu. 



Summary

SUMMARY of Some Chosen News Items

The French hotel chain Accor Group established the IT infrastructure of its new IBIS 
Hotel in Bursa with TURCom once again. 

Aytemiz Petrol believes in supporting its service quality with technology. The firm trusted 
TURCom and renewed its IT infrastructure.

Municipality of Büyükçekmece realized technological investments with TURCom.

Beykent University takes technological infrastructure support  for its AVALON Project from TURCom project team.

İstanbul Bilgi University expanded its range products for communications infrastructure through TURCom Technology.

Municipality of Buca performs the musts of 5651 numbered law with TURCom’s TRCroot.

Çanakkale 18 Mart University, strengthened the communication quality between its campuses with TURCom.

Dericioğulları Company reduced its communication costs and increased the Project efficiency with TURCom Technology.

DESA provides internet access in its warehouses through TURCom Technology.

Ekol Lojistik makes further technological moves with TURCom.

Eren Holding easily accesses internet logs with TURCom’s TRCroot.

Ermenegildo Zegna strenghtend the security of its network systems with TURCom.

Esenyurt State Hospital cooperated with TURCom Technology for continious communication between its units.

Yılmaz Ulusoy Holding keeps its internet logs with TRCroot under the 5651 law.

Mersin University completed its system rooms renovation Project with TURCom.

Gazikent University established its IT infrastructure with TURCom Technology.

Europ Assistance of Turkey, benefited from TURCom solutions for its office IT infrastructure.

Hunca Cosmetics reaches its internet log records through TURCom’s TRCroot.

Other than the IT infrastructure project, İGDAŞ again relied on TURCom Technology while moving to its new 
building in the religion.

Kiğılı provides the security for its locations in Ankara through TURCom.

Projelerimiz

5554

Enerji, gıda, hayvancılık ve eğitim sektörlerinde faaliyet 
gösteren, 30 yıllık işletme deneyimine sahip bir şirketler 
grubunun üyesi olan Doğa Telekom, yeni ofisine taşındı. 
Sorunsuz ve kısa sürede taşınabilmek için TURCom’u seçen 
firma, bu kararında yanılmadı. 

Özellikle eğitim sektörüne yönelik geliştirdiği yeni ürünlerle 
dikkatleri üzerine çeken Doğa Telekom, Eyüp’te bulunan 
Flat Ofis’e taşınarak, yeni merkezinde çalışmalarına son hız 
devam ediyor. Projede tüm cihazlar kapatılarak, kısa sürede 
tekrar devreye alındı diyen Doğa Telekom Operasyon ve 
Network Koordinatörü Tuğrul ÇENGEL “TURCom ile tüm 
altyapımızı minimum süre ile yeni ofisimize taşıdık, taşınma 
esnasında ortaya çıkan sorunlara müdahale süresinden çok 
memnun kaldık” dedi.

Doğa Telekom Yeni Ofisinde 
Daha da Teknolojik

Doğa Telekom’u yeni ofisine taşıyan TURCom, firmanın yeni 
ofisinde çalışmalarına ara vermeden devam etmesini sağladı. 

Kadoğlu Petrolcülük, İstasyonlarını Rahatça İzliyor

Kömür imalatından 
inşaata, petrol 
ürünleri 
dağıtımından 
pazarlamaya, 
uluslar arası 

taşımacılık faaliyetlerinden yağ üretimine kadar faaliyet 
gösterdiği çeşitli sektörlerde adını en iyiler arasına yazdıran 
Kadooğlu Grup bünyesinde bulunan Kadoğlu Petrolcülük, 
hayata geçirdiği otomasyon projesi kapsamında gerekli olan 
server ve Microsoft lisans alımlarını TURCom Teknoloji ile yaptı.

Kadoğlu Petrolcülük, Kadoil markası ile petrol ürünleri dağıtım, 
pazarlama ve ithalat ihracatın yanı sıra ülke içinde bayilik ağı ve 
depolama tesisleri yatırımlarına da hızla devam etmektedir. 

TURCom, Kadooğlu Petrolcülük’ün otomasyon projesinde gerekli olan ürün 
ve çözümleri en iyi şekilde sağladı.

Türk Pirelli Kaliteli İletişimin 
Keyfini Sürüyor

Büyükçekmece Belediyesi, 
Teknolojiye TURCom’la 
Yatırım Yaptı

Tetra Pak IP Telefon 
Teknolojisine Geçti

Galatasaray Üniversitesi’nin 
Network’ü Yine Tam Korumalı


