Ü

Ç

A

Y

D

A

B

ú

R

Y

A

Y

I

M

L

A

N

I

R

TEMMUZ-AøUSTOS-EYLÜL

2UDFOH%XOXW%LOL÷LPLOH

+,=d(9ú./ú.YH9(5ú0/ú/ú.

&/28'&20387,1*

8\JXODPD0RGHOOHUL
6HUYLV0RGHOOHUL
2UDFOH(QWHUSULVH0DQDJHU
JLOH%XOXW<|QHWLPL
g]HO%XOXW0LPDULVL\OH
9HULWDEDQ×.RQVROLGDV\RQX
ú÷2UWDNODU×QGDQ%XOXWd|]POHUL
%W*UXS·WDQ6DùO×N6HNW|UQH0HGL&O#LP
,QIRWHFK·WHQ$UDo7DNLSYH<|QOHQGLUPH6LVWHPL,QIRPRELO
.RUD·GDQILQDQVDOEWoHo|]P)LQFXEH

2 0 11

S AY I 5 0

25$&/(·'$1

 /LQN3OXV

('ü7g5'(1

2UDFOH(;$'$7$LOHELUDG×P|QGH

*

QP]WHNQRORMLOHULSD]DUJHUHNVLQLPOHULQL\HWHULQFHNDU÷×OD\DELOL\RUPX"
%XVRUXQXQELOJLVLVWHPOHULQLQoDù×P×]×QJHUHNOHULQLNDU÷×OD\DELOHFHNNDGDU
HVQHNJYHQOLK×]O×YHYHULPOLROXSROPDG×ù×Q×VRUJXODPDN]HUH\|QHOWLOGLùLQL
ELOL\RUX]

%XLVWHNOHULNDU÷×OD\DELOHFHN\HQLWHNQRORMLYH\DNOD÷×PODUDEDNW×ù×P×]GDDNO×P×]DLON|QFH
%XOXWNDYUDP×JHOL\RU%HNOHQWLOHUQHWOH÷WLNoH\NVHNVHVOHLIDGHHGLOGLNoH%XOXWNDYUDP×Q×Q
VRQG|QHPGHQHGHQEXNDGDUoRNWDOHSJ|UGùQGDKDL\LDQO×\RUX]%XQHGHQOH
GHUJLPL]LQEXVD\×V×QGD%XOXW%LOL÷LPNDYUDP×Q×GHWD\O×RODUDNHOHDOG×N
+HPWHNQRORMLYHo|]PVDùOD\×F×ODUKHPGHNXUXOX÷ODULoLQJQGHPLQHQV×FDNPDGGHVL%XOXW
%LOL÷LP
7DPGDEXQRNWDGD2UDFOH·×QJHOL÷WLUPL÷ROGXùX([DGDWDPLPDULVLQLQEXDODQGDQDV×OELU
IDUN\DUDW×ù×Q×KDW×UODWPDGDQJHoHPH\HFHùLP([DGDWD2UDFOH·×QEXOXW\DS×V×Q×QWHPHO

|ùHVLQLROX÷WXUDQELOJLQLQGHSRODQG×ù×YHULWDEDQ×NDWPDQ×QGDJHOL÷WLUPL÷ROGXùX\HQLYH
K×]OD\D\J×QOD÷DQELUWHNQRORML3D]DUGDHOGHHWWLùLED÷DU×GLùHUYHULGHSRODPDGRQDQ×P×YH
\D]×O×P×UHWHQILUPDODU×QGDEXDODQGDNL\DW×U×PODU×Q×K×]ODQG×UPDV×QDQHGHQROGXHOEHWWH
([DGDWD·Q×QED÷DU×V×YHUL\HoRNGDKDK×]O×XOD÷×ODELOPHVLQGHQYHEXQXQLoLQGHSRODQDQELOJLQLQ
VXQXFX\DPPNQROGXùXNDGDU\DN×QOD÷W×U×OPDV×QGDQE|\OHFHQHWZRUN]HULQGHND\EHGLOHQ
]DPDQ×QD]DOW×OPDV×QGDQND\QDNODQ×\RU2UDFOH·×Q\HQLOLNoL\DNOD÷×P×VD\HVLQGH6XQXFX
VHUYHU YHYHULQLQGHSRODQG×ù×QLWH VWRUDJH D\Q×VLVWHP]HULQGHEWQOH÷WLUL\RUYH\LQH
2UDFOHWDUDI×QGDJHOL÷WLULOHQ([DGDWDYH5$&\D]×O×PODU×VD\HVLQGH]DPDQND\E×QDVHEHS
RODQQHWZRUNWUDILùLHQD]DLQGLUJHQL\RU%XVD\HGHoRNGDKDEDVLWVLVWHPOHUOHK×]oHYLNOLN
YHYHULPOLOLNVDùODQ×UNHQKHSLPL]LQELOGLùLNODVLN6HUYHU6WRUDJHPLPDULVLGH\DYD÷\DYD÷
SRSOHUOLùLQL\LWLUHUHNWDULKLQHVNLWHNQRORMLOHUVD\IDV×QGD\HULQLDOPD\DGRùUXLOHUOL\RU
%XEHQ]HUVL]2UDFOHX]PDQO×ù×Q×Q\DUDWW×ù×ELUSDUDGLJPDGHùL÷LPLGLU
%XUDGDQo×NDUDELOHFHùLPL]VRQXoGDoRNDo×NW×U´(WNLQELUEXOXW\DS×V×NXUPDNLoLQ([DGDWD
'DWDEDVH0DFKLQHNXOODQPDN÷LPGLGHQELUDG×P|QGHROPDNGHPHNWLUµ
úOHUOH\HQVD\IDODUGDEXOXWELOL÷LPNDSVDP×QGDX\JXODPDNWDROGXùXPX]VWUDWHMLOHUKDNN×QGD
GHWD\O×ELOJLOHUEXODFDNV×Q×]%XQODUGDQELULGH&ORXGSURMHPL]/LQN3OXV&ORXG9HUL
0HUNH]L+L]PHWOHULVD\HVLQGHWPL÷RUWDNODU×P×]DK×]O×YHNROD\ELU÷HNLOGH\HQLWHNQRORMLOHUH
DG×PDWPDLPNDQ×VXQX\RUú÷RUWDNODU×P×]EXVD\HGHP÷WHULOHULQLEXOXWELOL÷LPQLPHWOHULQGHQ
ID\GDODQG×UDELOHFHNYHo|]POHULQLGDKDHNRQRPLNPRGHOOHULOHVXQDELOHFHNOHU<HQLXIXNODUD
KHSELUOLNWHED÷DU×\OD\UPH\HGHYDPHGHFHùLPL]HLQDQ×\RUXP
7P2UDFOHL÷RUWDNODU×P×]DYHP÷WHULOHULPL]HVDùO×NO×ED÷DU×O×ELUG|QHPGLOL\RUXP
6D\J×ODU×POD
(UGLQo%D÷O×N*HQHO0GU
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,690LJUDWLRQ&HQWHU·GD
PLJUDWLRQYHDGRSWLRQL÷OHPL
7DPDPODQDQX\JXODPDVD\×V×
3DUWQHUODULOHDGDPJQZRUNVKRS
G]HQOHQGL

hUQ*UXEX'Dù×O×P×
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üOHWLùLPSODWRUPXQX]
ZZZELOJLFR]XPOHULFRP
<HQLOHQHQLoHULNYH|]HOOLNOHULLOH¶%LOJLd|]POHUL·ZHEVLWHVL
\HOHULQHELUELULQGHQFD]LSDYDQWDMODUVXQX\RU

%LOJLd|]POHUL·QGH
• Oracle ve biliĆim dünyasna ait en
güncel haberleri, kampanyalar,
uzman makalelerini ve duyurular
takip edebilir,
• Oracle’n iĆ ortaklarna yönelik ve
bölgesel olarak düzenlediĈi tüm
kampanyalardan haberdar olabilir,
• Üye olarak, ücretsiz ürün demosu ve
avantajl kampanyalardan yararlanma
frsat elde edebilirsiniz!

%LOJLd|]POHUL%LOJLdDù×·QGD
Bilgi Çözümleri’ndeki tüm yenilikler Bilgi
ÇaĈ’nda da yaynlanyor. 200 bin kiĆilik
bir ekosisteme sahip olan Bilgi ÇaĈ’nda,
Bilgi Çözümleri’ne ait duyurular,
kampanyalar ve güncel bilgileri de yer
alyor.

%LOJLd|]POHULVRV\DOPHG\DGD
Bilgi Çözümleri sosyal medyada
takipçileriyle buluĆuyor. Sosyal medyada
da Bilgi Çözümleri yeniliklerinden
haberdar olabilirsiniz.

%LOJLd|]POHUL·QHVL]GH
NDWN×GDEXOXQDELOLUVLQL]
Bilgi Çözümleri web sitesine
içerik katksnda bulunabilirsiniz.
Yaynlanmasn istediĈiniz içerikleri
LQIR#ELOJLFR]XPOHULFRP adresine
yollayabilirsiniz.

 /LQN3OXV

´2UDFOH3DUWQHU1HWZRUN 231 µ
7UNLùRUWDNODU×Q×|GOOHQGLUGL

8=0
$1/
,.

´2UDFOH3DUWQHU1HWZRUNµ8]PDQO×NgGOOHUL(0($E|OJHVLQGH
X]PDQO×NODU×Q×DODQ7UNL÷RUWDNODU×QD¶231'D\µHWNLQOLùLNDSVDP×QGD
G]HQOHQHQELUW|UHQOHYHULOGL

2

racle, 2011 Türkiye Oracle PartnerNetwork (OPN) uzmanlk

ödüllerini verdi. Ödüller, Oracle tarafndan yakn zamanda

duyurulmuĆ olan Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized
program ile sektörde Oracle çözümlerini baĆar ile sunan iĆ

ortaklarna veriliyor.
Bu yln “OPN Türkiye Uzmanlk Ödülleri” de, aktif olarak uzmanlklar

üzerine çalĆmalar yapan, bir veya birden fazla ürün üzerine uzmanlklarn
alan ve inovasyonu ön planda tutan iĆ ortaklarna verildi.

g'h/$/$1úö257$./$5,
Oracle Kanal Yönetiminden Sorumlu Kdemli BaĆkan Yardmcs Stein Surlien,
“OPN Türkiye Uzmanlk Ödülleri”ni, Bodrum’da düzenlenen Türkiye “OPN”
gününde sahiplerine takdim etti.
Ödüle layk görülen iĆ ortaklar ve kategorileri ise Ćöyle:
•

KoçSistem - Yln Veritaban ĉĆ OrtaĈ

•

Signum - Yln Ortakatman Ürünleri ĉĆ OrtaĈ

•

Experteam - Yln Ortakatman Ürünleri ĉĆ OrtaĈ (BI)

•

Experteam - Yln Uygulama ĉĆ OrtaĈ (ERP)

•

Intech Consulting - Yln Uygulama ĉĆ OrtaĈ (CRM)

•

Innova - Yln Sunucu ve Depolama Sistemleri ĉĆ OrtaĈ

•

ĉdea Teknoloji - Yln Endüstri ĉĆ OrtaĈ

•

Akademi DanĆmanlk - Yln “Accelerate” ĉĆ OrtaĈ

0h.(00(/ú<(7ú129$6<219(%$ø/,/,.
Oracle Türkiye ve Orta Asya ĉĆ Ortaklar ve Genel Sektör SatĆ Direktörü
Pnar Rua Aksu, tören srasnda yaptĈ konuĆmada, ödülleri alan tüm iĆ
ortaklarn tebrik ederek sözlerine Ćöyle devam etti: “Ödül alan iĆ ortaklarmz,

gGOOHU%RGUXP·GDG]HQOHQHQ7UNL\H´231µJQQGH
2UDFOH.DQDO<|QHWLPLQGHQ6RUXPOX.×GHPOL%D÷NDQ
<DUG×PF×V×6WHLQ6XUOLHQWDUDI×QGDQYHULOGL

Oracle uzmanlklarn almak için mükemmeliyet, inovasyon ve baĈllk
göstermiĆlerdir. Bunun sonucunda müĆterilerimizin kritik ihtiyaçlarn

duyduklar araçlar saĈlyor. Oracle’n geniĆleyen ürün yelpazesi, iĆ

karĆlamaya yönelik çözümlerimizi sunma konusunda uzmanlĈa sahiptirler.

ortaklar platformu ve iĆ frsatlarn tanmak için geliĆtirilen “OPN

Bu iĆ ortaklarmzla çalĆmaktan ötürü gurur duyuyor ve baĆarlarnn devamn

Specilized (Uzmanlk)” program, eĈitim kaynaklar ve Oracle ürünleri

diliyorum.”

hakknda özel bilgi desteĈi de sunuyor. ĉĆ ortaklar, “OPN” sayesinde
“Uzmanlk” elde ederek, sektörde farkllaĆma yeteneĈine sahip

25$&/(3$571(51(7:25.+$..,1'$

oluyorlar. “Uzmanlk” ise yetkinlik geliĆimi, elde edilen iĆ sonuçlar,

Oracle’n iĆ ortaklar programnn en yeni versiyonu olan “Oracle

uzmanlk ve baĆarnn kantlanmas yoluyla elde edilebiliyor.

PartnerNetwork (OPN) Specialized”, daha iyi geliĆmeleri, satĆ yapabilmeleri

Daha ayrntl bilgi için; www.oracle.com/partners adresini ziyaret

ve Oracle çözümlerini daha iyi uygulayabilmeleri için, iĆ ortaklarna ihtiyaç

edebilirsiniz.
/LQN3OXV 
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2UDFOH\HQL77.LoLQKD]×U
2UDFOH7HPPX]WDULKLLWLEDUL\OH\UUOùH
JLUHFHNRODQ\HQL7UN7LFDUHW.DQXQX·QDJHoL÷
VUHFLQGHWPNXUXOX÷ODU×Q\DQ×QGD\HUDOPDNLoLQ
ELOJLGHQH\LPYHo|]POHUL\OHKD]×U
<(1ú7h5.7ú&$5(7.$1818·1$
*(dúö6h5(&ú1'(25$&/(h5h1
9(+ú=0(7/(5ú
01 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yürürlüĈe girecek
olan 6102 sayl yeni Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)
ile ticari iĆletmelerin ve Ćirketlerin ĆeffaýaĆmasna
ve kurumlaĆmasna aĈrlk verilmiĆ olup, TTK ile
birlikte ortaya çkan gereksinimler, kapsaml bir
dönüĆümün habercisi olarak karĆmza çkmaktadr.
Bu kapsamda, ånansal ĆeffaýĈn saĈlanmas
için muhasebeleĆtirme ve ånansal raporlama
uygulamalarnn standartlaĆtrlmas amacyla
Uluslarararas Finansal Raporlama Standartlar
(UFRS)’n yanstan Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar (TFRS)’nn Ćirketler tarafndan
uygulanmas zorunluluk haline getirilmiĆtir.
Yeni TTK ile yürürlüĈe girecek olan deĈiĆiklikler
çerçevesinde, Oracle, yerel ve uluslararas iĆ ortaklar
ile birlikte baĆarl bir Ćekilde gerçekleĆtirdiĈi birçok
UFRS dönüĆüm projesinden elde ettiĈi engin bilgi

ve deneyimlerini siz müĆterilerimizle paylaĆmaya
hazrdr.
Yeni TTK Madde 64 (1): “Her tacir, ticari defterleri
tutmak ve defterlerinde, ticari iĆlemleriyle
malvarlĈ durumunu, Türkiye Muhasebe
Standartlarna ve 88 inci madde hükümleri baĆta
olmak üzere bu Kanuna göre açkça görülebilir
bir Ćekilde ortaya koymak zorundadr.” Bu
zorunluklukla birlikte, kurumlarn defterlerini
ve muhasebelerini TFRS ilkeleri doĈrultusunda
tutmalar gerekmektedir.

25$&/(.85806$/.$<1$.
3/$1/$0$8<*8/$0$/$5,
Oracle Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamalar
ile birlikte iĆ süreçlerinizde bütünleĆik olarak,
uçtan uca faaliyetleriniz ile iliĆkili iĆlemleri
gerçekleĆtirirken ayn zamanda iĆlemlerin
muhasebeleĆtirilmesini ve ånansal raporlara
yanstlmasn saĈlayabilirsiniz.

O

Oracle Kurumsal Kaynak Planlama
Uygulamalar birden fazla defterin tanmlanmas
özelliĈi ile tek bir iĆlemi muhasebe kurallar,
hesap plan, takvim ya da para birimine göre
farkllk arz eden defterlerde paralel bir Ćekilde
muhasebeleĆtirmenize yardmc olacaktr.
Yasal ya da yönetimsel gereksinimleriniz ile
uyumlu ånansal raporlarnz otomatik bir
Ćekilde üretebilmenizi kolaylaĆtracaktr. Hesap
bakiyelerinden iĆlem detaylarna kolaylkla
ulaĆarak ånansal ĆeffaýĈ saĈlayabilmenize
olanak saĈlayacaktr.

O

Kurumunuza ait sabit kymetlerin ilgili
raporlama defterlerindeki muhasebe kaytlarn
farkl standartlara göre paralel bir Ćekilde farkl
defterlerde izleyebilmenize ve farkl Ćekilde
hesaplanacak olan amortisman bedellerini ve
deĈer düĆüklüklerini ånansal tablolarnzda
uygun bir Ćekilde göstermenize yardmc

25$&/(ú/(<(1ú77.·1$*(dúö6h5(&ú
2UDFOH\×O×QGDQEHULXOXVODUDUDV×PXKDVHEHVWDQGDUWODU×Q×J|]OHPOHPHNWHYHo|]PELOH÷HQOHULQHDNWDUPDNWDG×U



2UDFOHL÷RUWDNODU×LOHEHUDEHU\XUWLoLYH\XUG×÷×QGDJHUoHNOH÷WLUGLùLELUoRNED÷DU×O×8)56G|Q÷PSURMHVLQGHQHOGHHWWLùL
GHQH\LPOHULVD\HVLQGH7067)56·QDX\JXQILQDQVDOUDSRUODU×QKD]×UODQPDV×QDJHoL÷VUHFLQGHP÷WHULOHULQHD÷Dù×GDNL
JHoL÷SODQ×QDEHQ]HUELU\|QWHPLQX\JXODQPDV×Q×|QHUPHNWHGLU
g=(7/(*(dúö)$=/$5,
)D] 7066WDQGDUGODU×QDX\JXQRODUDNHWNLDQDOL]LQLQ\DS×OPDV×YH7067)56X\XPVUHFLQLQWDVDUODQPDV×

)D] 9HUJL8VXO.DQXQXQDJ|UHKD]×UODQDQPDOLUDSRUODU×QG×÷×QGD7067)56·DJ|UHKD]×UODQDFDNRODQWPGLùHUPDOL
UDSRUODPDODU×QKD]×UODQPDV×
)D] *HUoHNOH÷WLULOHQRSHUDV\RQHOL÷OHPOHULQLNLIDUNO×VWDQGDUGDJ|UHG]HQOHQPL÷RODQ\DVDOGHIWHUOHUGH
PXKDVHEHOH÷WLULOHELOPHVLDPDF×\ODJHUHNOLDOW\DS×Q×QKD]×UODQPDV×
)D] )LQDQVDOJHUHNVLQLPOHULQ\HULQHJHWLULOPHVLQLQDUG×QGDQ÷LUNHWLQL÷PRGHOOHULQGHGHRSWLPL]DV\RQXQVDùODQPDV×

 /LQN3OXV

olacaktr. Böylece, yasal defterlerin ‘Uluslararas
Finansal Raporlama Standartlar (UFRS)’na
uygun biçimde düzenlenmesi için gerekli altyap
saĈlanabilecektir.
O

Yeni TTK ile yürürlüĈe girecek olan TFRS
standartlarna uygun bir Ćekilde envanter
deĈerlemesi ve maliyet takibi yapabilmenize,
çalĆanlara saĈlanan ücret ve faydalar kanuna
uygun bir Ćekilde izlemenize yardmc olacaktr.
ĉnĆaat ve tarm gibi sektörlere özel standartlar
iĆletmelerinizde hayata geçirebilmek için ihtiyaç
duyduĈunuz altyapy oluĆturmanza imkân
tanyacaktr.

P

P

<g1(7úöú05ú6.9(<$6$/8<80
8<*8/$0$/$5,
Yeni TTK madde 378 ile birlikte, “Pay senetleri
borsada iĆlem gören Ćirketlerde, yönetim kurulu,
Ćirketin varlĈn, geliĆmesini ve devamn tehlikeye
düĆüren sebeplerin erken teĆhisi, bunun için
gerekli önlemler ile çarelerin uygulanmas ve riskin
yönetilmesi amacyla, uzman bir komite kurmak,
sistemi çalĆtrmak ve geliĆtirmekle yükümlüdür”.
O
Oracle YönetiĆim, Risk ve Yasal Uyum
Uygulamalar, E-iĆ uygulamalarnda
oluĆturulan iĆ akĆlar ve uygulamalarn
kurulumu ile iliĆkili olan risklerin bertaraf
edilebilmesi için tespit edici yada önleyici
kontrollerinizi otomatik olarak oluĆturmanza
yardmc olmaktadr. Ayn zamanda,
süreçlerinizdeki riskleri ve bu risklerle iliĆkili
kontrol noktalarn takip ederek, TTK ile
zorunlu hale gelecek olan iç denetim ve
risk yönetimi çalĆmalarnz daha etkin bir
Ćekilde yönetmenizi kolaylaĆtracak altyapy
sunmaktadr.
O
Kanunla birlikte ortaya çkan, Ćirketlerin
yönetiminin gerektirdiĈi ölçüde ånansal
planlama ve bütçe oluĆturma faaliyetlerinin
gerçekleĆtirilmesi ve grup Ćirketlerine
ait ånansal tablolarn konsolide edilerek
sunulabilmesi gerekliliĈi konusunda gerekli
altyapnn kurulmas için Oracle Hyperion
Kurumsal Performans Yönetimi Çözüm ailesi
en büyük yardmcnz olacaktr.
P Oracle Hyperion Mali Konsolidasyon

P

Yönetim çözümü Türkiyedeki büyük
grup Ćirketlerinin birçoĈunda ånansal
konsolidasyon için seçilmiĆ ve hem ülkemizde
hemde dünyada en yaygn kullanlan
konsolidasyon çözümüdür.
Oracle Hyperion Planlama çözümü ånansal
bütçe ve planlama süreçlerinin merkezi, etkin
ve entegre bir biçimde yönetilmesine imkan
veren alannda lider uygulamalardan biridir
ve Türkiyede pek çok farkl årma ve sektörde
kullanlan planlama çözümüdür.
Oracle Hyperion Stratejik Finans stratejik
planlamay daha profesyonel, merkezi,
entegre ve güvenli bir biçimde yapmak
isteyen årmalar için tasarlanmĆ, alannda tek
kendine özgü ve içinde birçok hazr ånansal
modelleri barndran uzun dönemli planlama
çözümüdür.
Oracle Hyperion Finansal Veri Kalite
Yönetimi ånansal konsolidasyon,
ånansal planlama sürecinde farkl kaynak
sistemlerden, farkl Ćirketlerden gelen
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bilgilerin; güvenli, izlenebilir, denetlenebilir
ve otomatik olarak kontrolüne ve
kullanmna imkan veren destekleyici bir
çözümdür.
Oracle “Disclosure Management” Finansal
Bilgilendirme Yönetimi, mali tablolarn
ve ånansal raporlarn farkl raporlama
standartlarna (Örnek: XBRL) göre otomatik
olarak dönüĆtürülüp hazrlanmasna
imkan veren ve ilgili dönüĆüm kurallarnn
merkezi bir uygulamada yönetilebildiĈi ve
istenen tüm rapor formatlarna (PDF, PPT,
XLS, vb...)uygun olarak sunulabildiĈi bir
çözümdür.
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995 ylndan bu yana Oracle’n
“DeĈer Katan Distribütörü” olarak
faaliyet gösteren LinkPlus, hayata
geçirdiĈi Cloud+ projesiyle Oracle
iĆ ortaklarna yeni ufuklar açyor. Cloud+,
bulut biliĆimin verimlilik, ölçeklenebilirlik,
esneklik avantajlarna sahip olmasnn yan
sra ekonomik iĆ modeli ile de iĆ ortaklarnn
hayatn kolaylaĆtrmay hedeýiyor.
LinkPlus, Oracle’n bulut biliĆim stratejisi
kapsamnda, iĆ ortaklarna yeni ufuklar açacak
Cloud+ veri merkezini hayata geçirdi. Teknoloji
yatrm yapacak olan iĆ ortaklar ve son
kullanclarn, çoĈu zaman belli bir uygulamay
koĆturacak sistemler için maksimum
performans gözeterek yatrm planlamas
yapmak durumunda olmas gerçeĈinden hareket
eden LinkPlus, Cloud+ ile yüksek ilk yatrm
maliyetleri, verimsiz kaynak kullanm gibi
sorunlar aĆabilmeyi hedeýiyor.
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Cloud+ olarak adlandrlan bulut mimarisi, Oracle
ürünleri, yönetimi ve desteĈi ile birlikte iĆ ortaklar
ve kullanclarn hizmetine sunuluyor.
Cloud+’n diĈer veri merkezlerinden fark; tüm
altyap, geniĆ bandwith, donanm ve yazlm
ürünlerinin yan sra, teknik destek, yönetim gibi
katma deĈerli hizmetleri kapsamas ve bu model
iĆ ortaklar çözümleri ile birleĆtiĈinde komple bir
bulut resmi çiziliyor olmas.
Cloud+, katma deĈerli yeni nesil veri merkezi
hizmetleri ile birlikte, internet içerikleri ve
uygulamalarnn dünya üzerinde daĈtm ve
hzlandrma hizmetlerini kapsyor. Ayrca, dünya
genelinde 100’ün üzerinde POP noktasna sahip
olan içerik daĈtm aĈna ĉstanbul noktasndan
entegrasyon ile baĈlanarak, Oracle iĆ ortaklarna
ve son kullanclara küresel ölçekte ‘DaĈtm ve
Hzlandrma Hizmetleri’ de saĈlyor.

Hizmetlerinde sürekliliĈi ilke edinen Cloud+; iĆ ve
internet dünyasndaki geliĆmeler doĈrultusunda
teknolojisini, hizmetlerini ve yapsn yenileyerek
yeni hizmetleri bünyesine katmaya devam ediyor.
Tüm Oracle iĆ ortaklar, lokasyon baĈmsz
olarak Cloud+’n geniĆ hizmet portföyünden
faydalanabiliyor, tek konsantrasyon noktasndan
hizmetin sürekliliĈi ve kalitesinden emin olarak, iĆ
alanlarna odaklanabiliyorlar.
Oracle ve LinkPlus, Oracle iĆ ortaklarnn sektörel
analizler doĈrultusunda ihtiyaçlarn doĈru
konumlandrarak ve uygun çözümler üreterek,
yakn zamanda birçok baĆar öyküsünü hayata
geçireceĈine inanyor.
Cloud+ hakknda daha fazla bilgi almak için
0216 316 5050 numaral telefondan Genco KENET
ile iletiĆime geçebilirsiniz.
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974 ylnda dayankl tüketim mallarnn
satĆ ve pazarlamasn yapmak üzere
kurulan, 1986 ylndan itibaren satĆ
sonras müĆteri hizmetlerine odaklanan
EMAR SatĆ Sonras MüĆteri Hizmetleri ve Tic.
A.ą. faaliyetlerini ĉstanbul’daki merkez teĆkilat,
ĉstanbul, Ankara, ĉzmir ve Antalya olmak üzere
dört Bölge MüdürlüĈü, 240 yetkili servisi ve
bunlara baĈl 800 kiĆilik kadrosuyla yürütüyor.
MüĆteri odakl yaklaĆmlar ve baĆarl
çalĆmalar nedeniyle birçok ilke imza atan
EMAR, hizmet seviyesini yükseltmek ve servis
organizasyonlarndan maksimum verimlilik
saĈlamak amacyla organizasyon içerisindeki
süreçleri yeniden yaplandrma karar ald.
Yaplan arayĆlar neticesinde, sektörde uzun
yllar baĆarl çözümlere imza atan, Oracle iĆ
ortaĈ Sistek ile çalĆmaya karar verildi. Verilen
kararn ardndan 2010 ylnn son çeyreĈinde,
iki Ćirketin proje ekipleri analiz çalĆmalarna
baĆlad. Temelde dört faz üzerinde kurgulanan
projenin birinci faznda, ‘Temel Servis
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Süreçleri’ni kapsayan modüller devreye
alnacak. Birinci fazn bitiminden sonra;
Kurumsal Hizmetler, Bayi Puan Takip Sistemi,
EĈitim ve Mobil Uygulama Modülleri’ni içeren
diĈer fazlara geçilecek.
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EMAR, web tabanl yeni yapnn hayata
geçirilmesi ile servis süreçlerini anlk ve
güvenli bir Ćekilde, lokasyondan baĈmsz
olarak takip etmeyi hedeýiyor.
Merkezi yapda çalĆan sistemin saĈladĈ
önemli özelliklerden birisi de verilerin ayn
anda tüm servisler tarafndan güncel olarak
kullanlabilmesi olacak. Bununla birlikte, yeni
iĆ süreçlerine uygun modüller tam zamanl
olarak kullanlabilecek. Ayrca, servislerin
yapmĆ olduĈu iĆlemler merkezde anlk olarak
görüntülenebilecek. Bu sayede yeni stratejilerin
belirlenmesi ve alnan kararlarn hzl bir
Ćekilde uygulanmas saĈlanacaktr.
IOSIS SOS, platform baĈmsz Java uygulama
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geliĆtirme ortamnda tasarlanmĆtr. Mobil
cihaz teknolojileri de kullanlan çözümde
Veritaban teknolojisi olarak Oracle 11g ve bu
yap üzerinde WebLogic uygulama sunucusu
konumlandrlmĆtr.
EMAR Merkez ve Servisleri, çözüm altyapsn
destekleyen bu teknolojiler sayesinde, geçerli
ve doĈru verilere iĆ süreçlerini aksatmadan
anlk olarak eriĆebilecek. ĉĆ süreçlerinin takibini
esnek ve tam olarak saĈlayabilecektir.
EMAR Yurtiçi ve YurtdĆ Servis Organizasyonlar
için geliĆtirilen proje kapsamnda, Analiz ve
Tasarm çalĆmalar tamamlanmĆ durumda.
Uygulama geliĆtirme aĆamas süren projede,
Birinci Faz Uygulamalar’nn tamamlanmasn
takiben, diĈer fazlar devreye alnacak.
Hayata geçirilmesi planlanan Mobil Uygulamalar
sayesinde, müĆterilere sahada verilen
hizmetlerin mobil cihazlar üzerinden takibi
saĈlanacaktr. Bu cihazlar ile servis personeli
merkezdeki güncel verilere eriĆebilecek ve
saha operasyonlarn anlk olarak sisteme
kaydedebilecektir.
MüĆteri Memnuniyetini temel alan EMAR, servis
hizmetinin kalitesini arttrmak amac ile kurum
içi /dĆnda verdiĈi eĈitim ve seminerler için
kurgulanan EĈitim modülü kapsamnda, verilen
eĈitim ve seminerlerin takibini saĈlayabilecektir.
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bulunduĈumuz bu yllarda,

Eski ad HTML-DB olan ve Oracle

kurumlarn sahip olduklar

üzerinde çalĆan çok hzl bir uygulama

muazzam verileri doĈru Ćekilde

geliĆtirme arac olan APEX, Oracle

depolama, snýandrma ve anlamlandrarak

Veritaban ile birlikte ayrca ücret

akll kararlara dönüĆtürme ihtiyaçlar, BT

ödemeden elde ediliyor. Web tabanl

bölümlerinin varoluĆ amaçlar arasnda

uygulamalar geliĆtirmek üzere tasarlanmĆ

yer alyor. Bu amaçla biliĆim dünyasnda

olan APEX’in kendisi de web üzerinde

bulunan çeĆitli ölçekli yazlmlar

çalĆyor.

(veritabanlarndan internet tabanl hesap

Daha detayl bilgi vermek gerekirse,

tablosu uygulamalarna kadar) kurumlarn

APEX uygulamalarn geliĆtirmek

ihtiyaçlar ve sahip olduklar bütçeler

veya kullanmak için istemci (client)

orannda kullanlyor. Dünya veritaban

tarafna kurulmas gereken herhangi

piyasasnn uzak ara lideri olan Oracle,

bir program bulunmuyor, tüm iĆlemler

sadece veritabanlar ile deĈil, veritabanlar

herhangi bir web tarayc üzerinden

ile mükemmel uyumda çalĆan ortakatman

gerçekleĆtirilebiliyor. Snrl programlama

uygulamalaryla da kurumlarn ihtiyaçlarna

bilgisiyle bile, güvenli ve profesyonel

en uygun çözümleri sunuyor. Bu ürünler

uygulama geliĆtirebileceĈiniz Oracle APEX,

arasnda yer alan Oracle Application

kullanclarn kiĆisel bilgisayarlarnda ya

Express, yani ksa adyla APEX, dünya

da ortak klasörlerde tutulan yaygn oås

çapnda giderek artan bir ilgiyle kullanlyor.

uygulamalar formatlarnda, risk altnda

Türkiye’deki kullanm açsndan, gizli bir

bulunan bilgileri güvenli ve kurumsal

hazine olarak adlandrabileceĈimiz APEX’i

merkezi uygulamalar haline getirebilmek

biraz daha yakndan tanmakta önemli

için en uygun ve kolay seçeneklerden bir

faydalar bulunuyor.

olarak karĆmza çkyor.
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APEX’in 2010 ylnda duyurulan 4.0

birinde Bilgi ve ĉletiĆim Teknolojileri

sürümü, çok önemli yenilikleri de

kadrosunun kilit süreçlerinde görev almĆ

beraberinde getirdi. ĉlk sürümü 2004

bu ekip, çok çeĆitli alanlarda Oracle APEX

ylnda yaynlanan ve Oracle tarafndan

ile çözümler oluĆturmuĆ bulunuyor.

sürekli yenilenen bir ürün olan APEX,

Birkaç sayfa barndran küçük

kullanclar tarafndan da giderek artan

uygulamalardan, çok sayda tablo üzerinde

Ćekilde talep görüyor. Saylarla bu sav

kurgulanmĆ ve yüzlerce sayfadan

desteklemek gerekirse; APEX, Oracle

oluĆan büyük sistemlere kadar çeĆitli

Technology Network üzerinden her yl

büyüklükteki uygulamalarn geliĆtirildiĈi

100 bin adetten fazla indiriliyor ve son

Oracle APEX, kullanclar tarafndan

yaplan Oracle OpenWorld etkinliĈinde en

büyük bir memnuniyetle karĆlanyor.

fazla talep edilen veritaban baĆlĈ olarak

Oracle veritabannda tutulan verilerin

öne çkyor.

kullancya kullanlabilir formatta
sunulmas, karar-destek sistemlerinin

<(1ú/ú./(5ú

kullanc ihtiyaçlarn tam anlam ile

Birkaç sayfa barndran
küçük uygulamalardan,
çok sayda tablo üzerinde
kurgulanmĆ ve yüzlerce
sayfadan oluĆan büyük
sistemlere kadar çeĆitli
büyüklükteki uygulamalarn
geliĆtirildiĈi Oracle APEX,
kullanclar tarafndan
büyük bir memnuniyetle
karĆlanyor.

2004 ylnda yaynlanan ilk sürümünden

karĆlayacak Ćekilde tasarlanabilmesi,

bu yana, en önemli sürüm olarak kabul

iç kaynakla geliĆtirilen projelerin çok

edilen APEX 4.0, 2010 yl ortalarnda

büyük bir ksmnn Oracle APEX ile

yaymlandĈnda APEX’in vizyonuna

geliĆtirilmesinin en temel nedeni oluyor.

çok önemli yenilikler getirdi. Oracle

Sahip olduĈu kolaylklar sayesinde,

üretim sanayi gibi farkl sektörlerdeki

veritaban üzerinde kurgulanmĆ bu

yazlmclara uygulamann geliĆtirme

lider kuruluĆlar tarafndan tercih edilen

sürümle birlikte, sahip olduĈu doĈal

zorluklaryla uĈraĆmak yerine süreci

Oracle APEX; KOBĉ’lerden büyük

avantajlara, kolay rapor ve form geliĆtirme

iyileĆtirme, kullanc merkezli yaplar

sanayi kuruluĆlarna kadar her årmann

üzerine ek avantajlar da ekleyen APEX,

tasarlama gibi sürece ve kullancya

ihtiyaçlarn adresleyebilecek esnekliĈiyle,

“Websheets”, “Dynamic Actions”,

doĈrudan katk yapacak alanlar için zaman

teknolojik ve kurumsal dönüĆüm

“Plug-Ins”, “RESTful Web Services” gibi

brakmas da BT profesyonellerinin APEX’i

planlayan kurumlar için, geleceĈe taĆnacak

özellikleriyle kullanclarn memnun

tercih etmisini saĈlyor.

mimarilere açlan yolculukta en önemli

ediyor. “Team Development” alannda

Türkiye’de otomotiv, ulaĆm, haberleĆme,

yardmcs oluyor.

önemli kolaylklar saĈlayan APEX 4.0,
ayn zamanda geliĆtirilmiĆ graåk ekleme

6(1725$%ú/úöú0+$..,1'$

özellikleri ve ilerletilmiĆ Uygulama
GeliĆtirme Önyüzü (Application Builder)
ile geliĆtiricilere sahip olduklarndan daha

2WRPRWLYVHNW|ULoLQGHELUOLNWHoDO×÷PDI×UVDW×

da fazlasn vaat ediyor.

EXOPX÷EH÷JLUL÷LPFLQLQRUWDNNDUDU×LOH\×O×Q×Q
7HPPX]D\×QGD%XUVD·GDVLVWHPHQWHJUDW|UELU

6(1725$·1,1'(1(<ú0/(5ú
Peki, yukarda bahsettiĈimiz gibi kolay

\D]×O×PHYLRODUDNIDDOL\HWOHULQHED÷OD\DQ6HQWRUD

ve hzl uygulama geliĆtirme arac olan

LoLQGHROJXQOD÷W×ù×VHNW|UELOJLVLQLQ\DQ×QGD2UDFOH

Oracle Application Express, daha ileri

WHNQRORMLNELOJLELULNLPLQLGHVWHNOH\HQoRNVD\×GD

beklentileri olan BT profesyonellerine

WHNQRORMLG|Q÷PJHUoHNOH÷WLUPL÷WLU´0LJUDWLRQµSURMHOHULYHEHUDEHULQGHNLHQWHJUDV\RQ

neler sunuyor?

\NQGRùUXELUPLPDULNXUJX]HULQGHED÷DU×LOHKD\DWDJHoLUPH\HGHYDPHWPHNWHGLU

Bu alanda Ćirket deneyimlerimizden
de yola çkarak baz bilgiler verebiliriz.
Sentora BiliĆim’in APEX ile uygulama

2UDFOHGQ\DV×QGDELUoRNWHNQRORMLNDWPDQ×LOHLoLoHVUHQ\D÷DQW×V×QGDNHQGLVLQL2UDFOH
$LOHVLLoLQGHIDUNO×OD÷W×UDQ$3(;ELULNLPOHULQLX]PDQO×NVHYL\HVLQHWD÷×\DQ6HQWRUD

geliĆtirme geçmiĆi, Sentora kurucu

%XUVD·GDQ7UNL\HYHWPGQ\D\DEXDODQGDKHUWUOGHVWHùLYHUHELOHFHNVHYL\HGH

kadrosunun bir arada olduĈu bir önceki

ELOJLYHGHQH\LPHVDKLSWLU%XUVD·Q×Q2UDFOH7HNQRORMLOHULDODQ×QGDYDURODQNXUXPVDO

çalĆma hayatna kadar uzanyor.

\D]×O×PGDQ×÷PDQO×NYHHùLWLPLKWL\DoODU×Q×2UDFOHo|]PRUWDù×RODUDNNDU÷×ODPD\DGHYDP

Türkiye’nin lider otomobil üreticilerinden

HWPHNWHGLU
/LQN3OXV 
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üùRUWDNODU×QDNDWPDGHûHU\DUDWDQ
352)(6<21(/6(59ü6/(5
2UDFOHVRQ\×OODUGDSH÷SH÷HVDW×QDOPDODUODELUOLNWH
DODQ×QGDNLHQL\LWHNQRORMLOHULUQSRUWI|\QH
HNOH\HUHNGQ\DQ×QHQJHQL÷WHNQRORMLSRUWI|\QH
VDKLSROGX/LQN3OXVGDL÷RUWDNODU×Q×EXUQ
]HQJLQOLùLQGHQHQL\L÷HNLOGH\DUDUODQG×UDELOPHN
LoLQ\HWNLQLQVDQND\QDù×LOHGRQDW×OP×÷\HQLELU
GHSDUWPDQ×3URIHV\RQHO6HUYLVOHUGHSDUWPDQ×Q×
KD\DWDJHoLUGLú÷*HOL÷WLUPH0GU(UNDQ.DUDNX÷
LOH3URIHV\RQHO6HUYLVOHUYHNDSVDG×ù×NRQXODU
]HULQHJ|U÷WN

(UNDQ.$5$.8ö
ú÷*HOL÷WLUPH0GU/LQN3OXV
HUNDQN#OLQNSOXVFRPWU

(UNDQ%H\VL]LWDQ×\DELOLU

Airsys ATM Ćirketi bünyesinde

PL\L]"8]PDQO×NDODQODU×Q×]

yazlm mühendisi olarak havaclk

J|UHYYHVRUXPOXOXNODU×Q×]

sektörlerinde hizmet vermek

KDNN×QGDELOJLYHUHELOLU

üzere, pek çok projede yer aldm.

PLVLQL]"

Bu dönemde, Fransa ve ĉsveç’te

(UNDQ.$5$.8ö ĉTÜ Bilgisayar

çalĆtm. Daha sonra Havelsan’da

MühendisliĈi’nden mezun oldum.

Ekip Lideri olarak baz yazlm

BoĈaziçi Üniversitesi Elektrik

projelerini yönettim. 2006-2008

Elektronik MühendisliĈi ve

yllar arasnda, Ću anda Oracle’n

BoĈaziçi Üniversitesi Executive

satn almĆ olduĈu BEA eSolutions

MBA programlarnda yüksek

bünyesinde, önce Teknik DanĆman

lisans yaptm.

ve ardndan Servis ve Teknik

1997-2002 yllar arasnda,

Destek Müdürü olarak görev aldm.

uluslararas Thomson-CSF

Oracle Fusion Middleware (FMW)

´%L]LIDUNO×N×ODQVDKLSROGXûXPX]KL]PHWNDOLWHVLYHX]PDQO×û×P×]×Q\DQ×V×UD\NVHN
XODù×ODELOLUOLN DYDLODELOLW\ YHHVQHNOLN|]HOOLNOHULPL](NLSRODUDN\NVHNPHPQXQL\HWRGDNO×
ELULùDQOD\×ù×YHEXQXVDûOD\DFDN\HWNLQOLNOHUOHGRQDW×OP×ùGXUXPGD\×]µ

 /LQN3OXV

teknolojileri konusundaki uzmanlĈm bu

iyisi olan teknoloji ürünleri bunlar.

döneme dayanyor. 2009 ylndan bu yana

ĉĆ ortaklarmz daha çok kendi

da LinkPlus’ta çalĆyorum ve Profesyonel

çözümlerine odaklanyorlar ve

Servisler ve DanĆmanlk Departman

müĆterileri için yürüttükleri projelerde

kapsamnda, ĉĆ GeliĆtirme Müdürü olarak

kullanlan teknolojiler için danĆmanlk

hizmet veriyorum.

ve destek ihtiyac duyuyorlar.
Çözümlerinin dayandĈ, çözümlerini

3URIHV\RQHO6HUYLVOHUQHOHULNDSV×\RU"

daha da iyi noktalara taĆyabilecek

.DoNL÷LOLNELUHNLSEXDODQGDGHVWHN

oracle teknoloji ürünleri konusunda

YHUL\RU"

danĆmanlk ya da destek alma

(UNDQ.$5$.8ö LinkPlus Profesyonel

noktasnda Profesyonel Servisler olarak

Servisler olarak Oracle teknoloji

biz devreye girebiliyoruz. Ürünlerin

ürünlerindeki uzmanlĈmz ile iĆ

saĈlkl bir Ćekilde kurulmasndan

ortaklarmzn müĆterileri için yürüttüĈü

itibaren, ürünün verimli çalĆabilmesi

projelerde ortaya çkan ihtiyaçlarna

için gereken her türlü müdahaleye

yönelik çok kapsaml hizmetler sunuyoruz.

kadar, tüm aĆamalarda profesyonel

Ortakatman ve Veritaban tarafnda yaklaĆk

hizmetler sunuyoruz. Birçok projede,

10 kiĆilik teknik bir ekip, hem iĆ geliĆtirme

iĆ ortaklarmzla ya da Oracle

hem de bakm ve destek anlamnda

ile birlikte çeĆitli hizmetlerimizi

Profesyonel Servisler altnda görev alyor.

konumlandryoruz.

Hizmetlerimiz, özellikle veritaban ve
Oracle Fusion Middleware ürünleri

öXDQDNDGDUKL]PHWYHUGLùLQL]

çevresinde toplanyor. Bu kapsamdaki

SURMHOHUKDNN×QGDELOJLYHUHELOLU

projelerde, özelleĆtirme, performans

PLVLQL]"

Önümüzdeki
dönemde, Profesyonel
Servisler’i iĆ
ortaklarmza daha
fazla tantmay
ve büyütmeyi
hedeýiyoruz. Özellikle,
telekomünikasyon ve
ånans sektörlerinde
yürütülen, nispeten daha
büyük çapl projelerdeki
Oracle Fusion
Middleware ürünleri
üzerine odaklanacaĈz.

ayarlar, kaynak ihtiyac, bakm ve destek

(UNDQ.$5$.8ö ąu anda “Advanced

gibi hizmetleri verebiliyoruz. Bizi farkl

Customer Support-GeliĆmiĆ MüĆteri

telekomünikasyon ve finans

klan, sahip olduĈumuz hizmet kalitesi

DesteĈi” kapsamnda sektöründe lider

sektörlerinde yürütülen, nispeten daha

ve uzmanlĈmzn yan sra, yüksek

bir sigorta firmas için Oracle ile beraber

büyük çapl projelerde kullanlan Oracle

ulaĆlabilirlik (availability) ve esneklik

çalĆyoruz. Bu tür hizmetler için

Fusion Middleware ürünlerine yönelik

özelliklerimiz. Ekip olarak, yüksek

genellikle yllk kontratlar imzalyoruz.

olarak hizmet vermeyi ve bu doĈrultuda
büyümeyi planlyoruz.

memnuniyet odakl bir iĆ anlayĆ ve

Bu projede WebLogic Uygulama

bunu saĈlayacak yetkinliklerle donatlmĆ

Sunucusu konusundaki yetkinliĈimiz ve

durumdayz.

kalitemiz tercih edilme nedenlerimizin

+L]PHWOHULQL]HLKWL\DoGX\DQL÷

baĆnda yer alyordu.

RUWDNODU×YHP÷WHULOHUVL]LQOHQDV×O

ú÷RUWDNODU×YHRQODU×QP÷WHULOHULQH

Öte yandan telekomünikasyon, finans,

EDùODQW×NXUDFDNODU"6UHoEX

QDV×OELUID\GD\DUDWPD\×

e-ticaret ve perakende sektöründe de iĆ

QRNWDGDQDV×OL÷OL\RU"

KHGHIOL\RUVXQX]"

ortaklarmzla birlikte yürüttüĈümüz

(UNDQ.$5$.8öDoĈrudan benimle

(UNDQ.$5$.8öOracle son yllarda

projeler bulunuyor.

baĈlant kurabilirler. GörüĆmelerimiz
doĈrultusunda, öncelikle ihtiyac

satn almalar ile birlikte ürün portföyünü
*HOHFHùH\|QHOLNKHGHIOHULQL]QHOHU"

anlayp doĈru hizmeti ve kaynaklar

bir ürün miktarndan söz ediyoruz. Tek

(UNDQ.$5$.8öÖnümüzdeki

konumlandrmamz gerekiyor. ĉhtiyaca

tek baktĈmzda, yüzler mertebesinde

dönemde, Profesyonel Servisler’i iĆ

göre hizmet süresi, kaynak says, çalĆma

saylabilecek, her biri kendini kantlamĆ,

ortaklarmza daha fazla tantmay ve

Ćartlarn iĆ ortaĈ ve müĆteriyle birlikte

bütünleĆik özellikleri yüksek, alannn en

büyütmeyi hedefliyoruz. Özellikle,

Ćekillendiriyoruz.

çok büyük miktarda geniĆletti. Çok ciddi

/LQN3OXV 
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-DYDWDEDQO×X\JXODPDJHOLùWLUPHGH 
  SHUIRUPDQVYHJoODOW\DS×LoLQ
WHNDGUHV2UDFOHWHNQRORMLHUL
-DYDWDEDQO×X\JXODPDJHOL÷WLUPHNRQXVXQGD2UDFOH·×QHQE\NELULNLPHVDKLSLVLPOHUL
DUDV×QGD\HUDODQ*|NKDQ*QJ|U$%'·GH\HUDOG×ù×E\NSURMHOHUGHVDKLSROGXùXELOJLYH
GHQH\LPLDNWDUPDNYH\HQLWHNQRORMLOHULQ\DN×QGDQWDNLSHGLOPHVLQLVDùODPDN]HUH2UDFOH
3DUWQHU+8%·ODUGDL÷RUWDNODU×LOHELUDUD\DJHOL\RU
*|NKDQ%H\VL]LWDQ×\DELOLU

görev aldm ve takm lideri olarak

PL\L]"2UDFOHEQ\HVLQH

projelerin yönetimini üstlendim. ąimdi

NDW×OPDGDQ|QFHQHOHU\DSW×Q×]

elde ettiĈim deneyimleri paylaĆabilmek

YHQHNDGDUVUHGLU2UDFOH

amacyla Türkiye’deyim. Bu doĈrultuda

EQ\HVLQGHL÷RUWDNODU×QD

yaklaĆk 10 aydr Oracle Türkiye’de iĆ

GHVWHNROPDN]HUHJ|UHY

ortaklarna destek olmak üzere hizmet

DOG×Q×]"

veriyorum.

*|NKDQ*h1*g5 Ege

*|NKDQ*h1*g5
.×GHPOL2UWDNDWPDQhUQ'DQ×÷PDQ×
2UDFOH7UNL\H
JRNKDQJXQJRU#RUDFOHFRP

 /LQN3OXV

Üniversitesi Bilgisayar

2UDFOHWHNQRORMLOHUL\OHEDù×Q×]

MühendisliĈi’nden mezun

KDNN×QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

olduktan sonra, yazlm, sistem

*|NKDQ*h1*g5 Uzun yllardr Java

tasarm ve mimarisi alanlarnda,

teknolojisini kullanarak özellikle JEE/

iki yl süreyle Türkiye’de çalĆtm.

Kurumsal Java platformunda sistem

2001 ylnda daha fazla bilgiye

tasarm ve uygulama geliĆtiriyorum.

sahip olmak ve deneyim kazanmak

Bu süreçte en çok WebLogic Uygulama

için ABD’ye giderek, önce

Sunucusu kullandm. Bunun yan sra

University of California’da (UCLA)

Oracle Veritaban, Oracle Application

“Uygulama GeliĆtirme” üzerine

Development Framework (ADF)

iki yllk bir eĈitime baĆladm ve

ürünleri üzerinde önemli bir deneyime

eĆ zamanl olarak, Los Angeles’ta

sahibim. Aslnda java tabanl uygulama

konumlanan Virginia Landmarks

geliĆtirme iĆindeyseniz, kurumsal

Communications Ćirketinin

projelerde güçlü ve yüksek performansl

BT departmannda uygulama

bir altyap kurabilmek için Oracle

geliĆtirici olarak görev aldm.

ortakatman teknolojilerini kullanmak

Burada geçirdiĈim 10 yl boyunca,

durumundasnz. Bir yazlm mimar

Java platformu üzerinde pek çok

olarak, içinde yer aldĈm çok büyük

uygulama geliĆtirdim, önemli

kurumsal projelerde bu gerçeĈi net

projelerde çeĆitli kademelerde

olarak gördüm.

2UDFOH7UNL\H·GHNLJ|UHYYH

teknolojilerle gerçekten katma deĈer

VRUXPOXOXNODU×Q×]×ELUD]DoDELOLUPLVLQL]"

yaratabiliyorsunuz. ĉĆ ortaklarmzn,

*|NKDQ*h1*g5Çok genel olarak

baĈmsz yazlm evlerinin bunlar kendi

söz edecek olursam, Oracle Partner HUB

bünyelerinde kullanabilmeleri için eĈitim

bünyesinde, ECEMEA bölgesindeki

yatrm yapmalar çok önemli.

ülkelerde, Oracle ürünlerini kullanarak

Eskiden belli sayda kullancs olan web

yazlm geliĆtiren iĆ ortaklarmza ve

tabanl bir uygulama geliĆtirdiĈinizde çok

yazlmevlerine Oracle’n ortakatman

büyük deĈiĆiklikler yapmadan ilerlemek

ürünlerini kullanmalar konusunda destek

mümkün olabiliyordu. Ancak günümüz

veriyorum.

dünyasnda, artk bir uygulamay

Öncelikli hedeýerimden biri; Oracle

1000 kullanc ile yaynlamaya

teknolojileri, yeni çkan sürümler ve yeni

baĆlayabiliyor, ardndan bir iki haftada

özellikler hakknda iĆ ortaklarmzda

1 milyon kullancya ulaĆabiliyorsunuz.

güçlü bir bilgi birikimi yaratmak. Bu

Özellikle bunlar destekeleyebilmek,

doĈrultuda Türkiye ve diĈer ECEMEA

java platformunda çok daha mümkün.

ülkelerinde workshop ve iki-üç günlük

Bu tür teknolojiler konusunda iĆ

eĈitimler düzenliyoruz. Bu eĈitimlerimize

ortaklarnn bilgi birikimi yaratmalar

iĆ ortaklarmzn mühendisleri katlyor. ĉĆ

ve bu teknolojilerin kullanmna

ortaĈnn ihtiyacna göre birebir eĈitimler

hakim olabilmeleri için eĈitim almalar

de veriyorum. Bir projede bir ürünü

gerekiyor.

kullanrlarken, hangi durumlarda nasl
ilerlemeleri, süreci nasl yönetmeleri gerektiĈi

6L]KDQJLHùLWLPOHULYHUL\RUVXQX]"ú÷

konusunda bilgiler aktaryorum. Bunun

RUWDNODU×VL]HEXHùLWLPOHULDOPDNLoLQ

dĆnda süreç içinde takldklar noktalarda,

QDV×OXOD÷×O×\RUODU"

soru iĆaretleri oluĆtuĈunda da devreye girerek

*|NKDQ*h1*g5 ĉçeriĈi son derece

yönlendirebiliyorum.

belirgin, konuya adanmĆ eĈitimler
veriyoruz. ÖrneĈin, WebLogic,

2OGXNoDX]XQELUVUHVRQUD7UNL\H·\H

Oracle Application Development

G|QGQ]'|Q÷Q]GHQEX\DQDL÷

Framework, Oracle SOA Suite

RUWDNODU×Q×QMDYDX\JXODPDJHOL÷WLUPH

eĈitimleri gibi eĈitimleri düzenli bir

\HWNLQOLNOHULNRQXVXQGDL]OHQLPOHULQL]

program doĈrultusunda yürütüyoruz.

QHOHU"

Ayrca ihtiyaçlar doĈrultusunda iĆ

Kurumsal proje geliĆtirirken
en temel ihtiyaç, güçlü,
yüksek performans saĈlayan
ve güvenilir bir altyapdr ve
bu nedenle Java teknolojisi,
özellikle büyük ölçekli yazlm
projelerinde, en çok kullanlan
platform olarak tercih ediliyor.
Oracle ortakatman ürünleri
ise Java dilinde yazlmĆ
uygulama yazlmlarn ve
hizmetleri desteklemek üzere,
Java teknolojisi üzerine
yaplandrlan sektördeki en
geniĆ ve güçlü ürün ailesi
olarak kabul görüyor. ĉĆ
ortaklar ve müĆterilerimiz,
Oracle ortakatman
ürünleri ile uygulamalarna
yüksek ölçeklenebilirlik
kazandrabiliyorlar. Bu önemli
bir ihtiyaç, çünkü bugün1000
kullancya hizmet verdiĈiniz
bir uygulama bir anda 1 milyon
kullancya ulaĆabiliyor.

*|NKDQ*h1*g5 Özellikle java tabanl

ortaklarmza özel birebir eĈitimler

uygulama geliĆtirme konusunda, daha

de düzenliyoruz. Söz konusu ürünleri

ilerlenmesi gereken yollarmz olduĈunu

projelerinde kullanmay düĆünen iĆ

düĆünüyorum. Bu güçlü platform, Türkiye’de

ortaklarmz bizzat ben de arayarak

olmas gerektiĈi kadar yaygn kullanlmyor

ulaĆyorum ve ürünlerle ilgili planlarn

iĆ ortaklarmz tespit ederken bu

henüz. Java topluluklarnn daha fazla

öĈreniyorum, nasl destek verebileceĈim

ekiplerle de birlikte hareket ediyoruz.

yaygnlaĆmas, bilgi birikiminin daha

konusunda bilgi alyorum. Bu iletiĆimi

Bu eĈitimlerde deneyim ve bilgi

fazla paylaĆlmas, yeniliklere ve deĈiĆime

bütün iĆ ortaklaryla kesintisiz bir

birikimlerimizi en iyi Ćekilde aktarmaya

daha açk olunmas gerekiyor. Teknoloji

Ćekilde sürdürmeyi hedeýiyorum. Bir

çalĆyorum. Bunlarn dĆnda iĆ

ve yazlm dünyas çok çabuk geliĆiyor.

taraftan satĆ ve satĆ öncesi teknik

ortaklarmz da takldklar yerler için

Daha yüksek performansl ürünler, daha iyi

destek ekiplerimizle de sürekli bilgi

sorularn aktarmak üzere bana doĈrudan

fonksiyonlar ve daha saĈlam altyap sunan

alĆ-veriĆi içerisindeyiz. Ürünlerimizi

ulaĆabiliyorlar.

kullanma konusunda potansiyeli olan

/LQN3OXV 
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´2UDFOH9HULWDEDQ×YH2SVL\RQODU×Q×
 IDUNO×VHNW|UOHUHWD÷×\DELOPH
KHGHILLoLQRUWDNKDUHNHWHGL\RUX]µ
3DUWQHU+XEEQ\HVLQGH,690LJUDWLRQ&HQWHU'DQ×÷PDQ×RODUDNJ|UHYDODQ6H]JL*HoHU2UDFOH
9HULWDEDQ×YH2SVL\RQODU×DODQ×QGDNLX]PDQO×ù×YH¶PLJUDWLRQ· YHULWDEDQ×JHoL÷L GHQH\LPOHULQHGHQL\OH
EXDODQGDL÷RUWDNODU×QDFUHWVL]GDQ×÷PDQO×NKL]PHWLYHUL\RU*HoHUEXKL]PHWLQ2UDFOH9HULWDEDQ×
o|]POHULQLQIDUNO×VHNW|UOHUH\D\J×QOD÷W×U×OPDV×LoLQGH|QHPOLROGXùXQXEHOLUWL\RUYH2UDFOHL÷
RUWDNODU×Q×|]HOOLNOH¶RSVL\RQODU·NRQXVXQGDGHVWHNROPDN]HUH3DUWQHU+8%·DGDYHWHGL\RU
1HNDGDU]DPDQG×U/LQN3OXV

yazlmnn yannda, spesiåk

EQ\HVLQGHJ|UHYDO×\RUVXQX]"

ihtiyaçlar karĆlayan, “opsiyon”

.DUL\HUVUHFLQL]J|UHYYH

olarak adlandrdĈmz Oracle

VRUXPOXOXNODU×Q×]KDNN×QGDELOJL

çözümlerinin de iĆ ortaklarmzda

YHUHELOLUPLVLQL]"

konumlandrlmasnda yardmc

6H]JL*(d(5 EĈitimimi,

oluyoruz. Veri için olmazsa olmaz

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar

olan yüksek süreklilikle ilgili

MühendisliĈi bölümünde

opsiyonlar, son yllarn giderek daha

tamamladm. PartnerHub’da

da önem kazanan veri güvenliĈi

çalĆmaya baĆlamadan önce, bir

opsiyonlar, elbette performansta

ånans kuruluĆunda ve öncesinde

gelinen son nokta olarak Exadata

Oracle iĆ ortaklarndan birinde

ve diĈer inovatif Oracle yenilikleri

görev aldm. Her iki kariyer

benim danĆmanlk konularm

sürecim boyunca pek çok proje

içerisinde yer alyor.

içerisinde yer alarak, Oracle

6H]JL*(d(5
,690LJUDWLRQ&HQWHU ,0& 'DQ×÷PDQ×
/LQN3OXV
VH]JLJ#OLQNSOXVFRPWU

 /LQN3OXV

Veritaban üzerinde toplamda

*|UHYNDSVDP×Q×]KHGHIOHULQL]

alt yllk bir deneyim kazandm.

QHOHU"

YaklaĆk yedi ay önce de Partner

6H]JL*(d(5ĉĆ ortaklarmz,

HUB ekibine ISV Migration Center

sektörlerin ve kuruluĆlarn ihtiyaçlar

DanĆman olarak katldm. Temel

doĈrultusunda çözümlerine yön

olarak uzmanlĈm olan Oracle

veriyorlar. Bu ihtiyaçlar karĆlayacak

Veritaban ve Opsiyonlar ile

veritaban çözümlerini, onlarla

ilgili konularda iĆ ortaklarna

birlikte uygulama misyonuna sahip

danĆmanlk veriyorum.

bir pozisyonda bulunuyorum. Bu

Oracle’n temel veri saklama

uygulamalar farkl opsiyonlarn

özelliklerini içeren çekirdek

hayata geçirilmesi, veritaban

aktarm, farkl veritaban ortamlarndan

raporlama altyaps çözümü olarak

geçiĆ ya da versiyon güncellemeler

Oracle müĆterileriyle buluĆan ve ksa

olarak karĆmza çkabiliyor. Önemli bir

zamandaki donanmsal ve yazlmsal

hedeåm, Oracle Veritaban çözümlerini,

geliĆimleriyle raporlama, transactional

daha fazla sayda iĆ ortaĈmzla, farkl

ve her iki tipte de yük içeriĈine sahip

sektörlere taĆmak ki bu da dolayl

veritaban çözümü haline gelen Oracle

olarak, yeni müĆterilere ulaĆmak,

Exadata Database Machine, bu konuda

pazarmz geniĆletmek, iĆ ortaklarna

sunduĈumuz bir çözüm olarak çok

yeni frsatlar yaratmak anlamna geliyor.

baĆarl ve büyük ilgi görüyor.

ĉĆ ortaklarmzn mevcut teknolojik

Demo merkezimizde bulunan

altyaplarn güncel tutmak, yeni

performans harikas ve veriyi

teknolojilere geçiĆlerini kolaylaĆtrmak

skĆtrarak saklama özellikleri

da diĈer hedeýerim arasnda yer alyor.

ile de inanlmaz faydalar saĈlayan
Exadata ile iĆ ortaklarmzla beraber

ú÷RUWDNODU×Q×]ODELUOLNWH

testler yapyor, yazlm çözümlerine

\UWWùQ]oDO×÷PDODUKDNN×QGD

özgü, müĆterilerine sunabilecekleri

|UQHNOHUYHUHELOLUPLVLQL]"

benchmark’lar hazrlyoruz.

6H]JL*(d(5 YaptĈmz iĆe iĆ
ortaklarmzn faaliyet gösterdiĈi

6RQRODUDNWPEXV|]

sektörler yön veriyor diyebiliriz.

HWWLùLQL]LKWL\DoDODQODU×QGD

ÖrneĈin, ånans sektörüne hizmet

NRQXPODQG×UG×ù×Q×]YHULWDEDQ×

sunan iĆ ortaklarmz için veri güvenliĈi

WHNQRORMLOHULQLQDGODU×Q×VL]GHQ

çok önemli bir gündem maddesi

WDPDP×Q×NDSVD\DFDN÷HNLOGH

oluĆturuyor. Bu iĆ ortaklarmzla

DODELOLUPL\L]"

beraber Oracle Veritaban’nn veri

6H]JL*(d(5 Bu ihtiyaçlar

güvenliĈi alannda sunduĈu çözümlerle

karĆlayan Oracle veritaban çözüm

ilgili teknik çalĆmalar gerçekleĆtirerek,

ve teknolojileri arasnda öncelikli

müĆterilerinin bu alandaki ihtiyaçlarn

olarak; Oracle Database Vault, Oracle

karĆlamalarna yardmc oluyoruz.

Database Firewall, Management Pack

Gündemde olan ve üzerinde yoĈun

çözümleri, Oracle GoldenGate, Oracle

olarak çalĆtĈmz diĈer bir konu da

Real Application Clusters, Oracle

‘verinin sürekliliĈi’ni yüksek klmay

Active Data Guard ve Oracle Exadata

Veritaban
teknolojileri üzerine
sahip olduĈum
deneyim ve bilginin
ĆĈnda danĆmanlk
hizmeti veriyorum.
Gündemdeki
konularm arasnda;
veri sürekliliĈinin
maksimum seviyede
tutulabilmesi, veri
güvenliĈi üzerine
geliĆtirilmiĆ
Oracle Veritaban
opsiyonlar ve
performansta gelinen
son nokta olarak
Oracle Exadata
Database Machine
yer alyor.

saĈlayan çözümler olarak karĆmza

Database Machine yer alyor. Elbette

çkyor. Özellikle kamu sektörü baĆta

bunlarn dĆnda tamamlayc ve baĆka

sonuçlardan da bunu net olarak

olmak üzere, artk tüm sektörlerde bu

alanlarda da önemli görevler üstlenen

görebiliyoruz. ISV adn verdiĈimiz

konu çok önemli bir hale geldi, hatta

daha pek çok çözüm ve teknoloji

baĈmsz yazlmevleri, Oracle

yasalaĆt. Bu yasal zorunlulukla birlikte,

bulunuyor.

Veritaban’na geçme konusunda bizden

bu alana yönelik çalĆmalarmz da

gelen bir danĆmanlĈa son derece

hzland.

ú÷RUWDNODU×WDUDI×QGDNL

açklar. Verilen destek, Oracle’n tüm

Son olarak çözüme ihtiyaç duyulan en

L]OHQLPOHULQL]QHOHU"

teknolojileriyle ilgili hem çözüm

önemli alanlardan biri de transactional”

6H]JL*(d(5 Bu görev sürecimde

bulmada hem de iĆ ortaklarna hiç

sistemlerden alnan raporlarn yol açtĈ

en önemli izlenimim, iĆ ortaklaryla

tanmadklar bir teknolojiyi tantma

sorunlar ortadan kaldrmaya yönelik

birebir çalĆmalarn çok etkili

noktasnda çok büyük bir açĈ

yaklaĆmlar oldu. ĉlk versiyonunda

ve verimli olduĈu ki aldĈmz

kapatyor ve yoĈun talep görüyor.

/LQN3OXV 

25$&/('21$1,0

´'RQDQ×PGHûLOo|]PVDW×\RUX]
YHEXQXQJHUHNWLUGLûLWPGHVWHùL
VDûODPDNOD\NPO\]µ
'RQDQ×PhUQ<|QHWLFLVL*HQFR.HQHWYH6DW×÷7HPVLOFLVL9RONDQ
1DOF×/LQN3OXV·×QNDWPDGHùHUOLKL]PHWDQOD\×÷×QDKL]PHWHGHQELU
RUJDQL]DV\RQ\DS×V×LoHULVLQGH2UDFOH'RQDQ×PUQOHULQLQVDW×÷
VUHoOHULQGHUROR\QX\RUODU6DW×÷|QFHVLGHVWHNKL]PHWOHULQGHQ
ED÷OD\DUDNVDW×÷VUHFLQGHYHVRQUDV×QGDNXUXOXP
D÷DPDODU×QGDL÷RUWDNODU×Q×Q\DQ×QGD\HUDODQ.HQHWYH1DOF×
JHUoHNOH÷WLUGLùLPL]U|SRUWDMGDVDW×QDOPDLOHELUOLNWHGRQDQ×P
SD]DU×QGD\D÷DQDQSDUDGLJPDGHùL÷LPLQHGHGHùLQL\RUODU

*HQFR.(1(7
'RQDQ×PhUQ<|QHWLFLVL/LQN3OXV
JHQFRN#OLQNSOXVFRPWU

Artk iĆ ortaklarmza
bütünleĆik, anahtar teslimi
çözümlerle gidiyoruz. DiĈer
platformlarda çklabilen
performansn 2-3 kat üzerine,
hatta baz projelerde 6 kat
üzerine çkabiliyoruz.
 /LQN3OXV

*HQFR%H\|QFHOLNOHVL]LWDQ×\DELOLU

Bölümü’nden mezun oldum. 2009 ylndan

PL\L]"

bu yana LinkPlus bünyesinde SatĆ Temsilcisi

*HQFR.(1(7 DoĈuĆ Üniversitesi

olarak çalĆyorum. BaĆlangçta sadece SUN

Bilgisayar MühendisliĈi mezunuyum.

donanmlarna odaklydm. Ancak Oracle’n

Üç yldan bu yana LinkPlus bünyesinde

satnalmas sonrasnda hem donanm hem

donanm ürünleri tarafnda çalĆyorum.

yazlm tarafnda görev almaya baĆladm

LinkPlus, 2003 ylndan itibaren SUN’n iĆ

ve özellikle Oracle’n saĈladĈ bütünleĆik

ortaĈ olarak hizmet verdiĈi için bu alanda

donanm çözümlerinin pazarda yarattĈ

önemli bir deneyim ve bilgi birikimine

dönüĆümün saĈladĈ avantajlar iĆ ortaklar

sahip. Ben de 2008 ylnda LinkPlus

ve müĆterilere anlatma misyonunu da

ekibine katldm. Satnalma öncesinde

üstlendim.

SUN Microsoystems donanmlarnn satĆ
ve destek süreçlerinde rol alyordum.

*|UHYNDSVDP×Q×]GDKDQJLVUHoOHU

Satnalma sonrasnda ise Oracle Donanm

EXOXQX\RU"

ürünleri baĆlĈ altnda ama Oracle’n yeni

*HQFR.(1(7 ąu anda LinkPlus’n 350’ye

stratejileri doĈrultusunda, ekip arkadaĆm

yakn iĆ ortaĈ var. Hepsiyle potansiyel bir

SatĆ Temsilcisi Volkan Nalc ile birlikte iĆ

donanm iĆbirlikteliĈimiz de söz konusu.

ortaklarmza destek veriyoruz. Ankara da

Onlarn takm arkadaĆ olarak, birlikte

dahil olmak üzere, LinkPlus’ta doĈrudan

hareket ederek, projelerine dahil oluyoruz.

donanm tarafyla ilgilenen alt kiĆiyiz.

ĉĆ ortaklarmz bize satĆ sürecinin herhangi
bir noktasnda baĆvurabiliyorlar. MüĆterileri

9RONDQ%H\VL]LGHN×VDFDWDQ×\DELOLU

dinlemek üzere iĆ ortaklarmzla birlikte

PL\L]"

Türkiye’nin her noktasna gidebiliyoruz.

9RONDQ1$/&, BoĈaziçi Üniversitesi

ĉhtiyaçlarn belirlenmesi, Oracle ile birlikte

Siyaset Bilimi ve Uluslararas ĉliĆkiler

çözümün oluĆturulmas, önerilerin yaplmas,

konågürasyonlarn ortaya çkarlmas,

6DW×QDOPDVRQUDV×QGDHOGHHGLOHQED÷NDQH

kullanclar benimle iletiĆime geçebilirler.

ürünlerin konumlandrlmas gibi her

JLELDYDQWDMODUV|]NRQXVX"

Bunun dĆnda, belirli aralklarla kampanyalar

aĆamada destek oluyoruz.

9RONDQ1$/&, Oracle SUN satnalmasndan

yürütüyoruz ve iĆ ortaklarmzn indirimler

sonra hemen farkllklarn göstermeye

ve sürpriz hediyeler içeren bu kampanyalar

2UDFOH·×QSHUIRUPDQVRGDNO×o|]POHUL

baĆlad. ÖrneĈin, yazlm lisans katsaylar

mutlaka takip etmelerini öneriyoruz.

DUDV×QGDKDQJLOHULQHL÷RUWDNODU×Q×]×Q

eskiden M serisi sunucularda 0,75 iken,

Dolaysyla, LinkPlus’n tüm etkinliklerini,

GLNNDWLQLoHNPHNLVWHUVLQL]"

satnalma sonrasnda 0,5’e düĆtü. Bu, bir proje

tüm iletiĆim kanallarndan ve Partner HUB

*HQFR.(1(7Oracle’n performans odakl

maliyetinde, donanm maliyetini sfrlamak

üzerinden takip etmeye devam etsinler.

çok özel ürünleri var. Bu noktada özellikle

anlamna geliyor. Rakiplerimizde ise bu

ýash teknolojisine dikkatlerini çekmek

katsaylar 0.75’den 1’e çktĈ için, ulaĆtĈmz

isteriz. Projelerin baĆarsnda gerçekten çok

nokta çok daha anlaml oldu. Bu da iĆ ortaklar

büyük fark yaratyor. Üstelik bu teknoloji

ve müĆterilerin Oracle donanmn seçmelerinde

sadece Oracle’da mevcut. Sadece Oracle

en büyük etkendir.

yazlmlarna entegre olan bu teknoloji, 2

Aslnda genel olarak satnalmadan sonra çok

ile 4 kat performans artĆlar vaat ediyor.

ciddi bir sinerji çkt ortaya. Oracle rakipsiz

Dolaysyla iĆ ortaklarn ýash teknolojilerini

bir duruma geldi ve ürün deĈil çözüm

yakndan incelemeye çaĈryoruz.

sattĈn ilan etti. Zaten, Flash teknolojileri,
Oracle Exadata Database Machine, Oracle

9RONDQ1$/&,Flash teknolojisi sadece

Exalogic Elastic Cloud, diĈer bulut biliĆim

Oracle 11g R2 ile entegre olan bir teknoloji.

teknolojileri böyle ortaya çkt. LinkPlus gibi

Ortakatmanda RAM ile disk arasnda bir

katma deĈerli bir organizasyon sayesinde, iĆ

modül ve Oracle’n SGA yapsndaki hzn,

ortaklar bu teknolojileri yaygnlaĆtrmakta

cache belleĈini artryor ve süreklilik arz

sorun yaĆamyorlar. ÖrneĈin, LinkPlus’n katma

eden bir iĆlem veya bir sorgu çekerken, diske

deĈeri sayesinde Türkiye’deki kanal tarafndaki

gitmeye gerek kalmyor. DoĈrudan “ýash

iĆ ortaklarnn Exadata satĆlarnda, büyük artĆ

cache” üzerinden performans saĈlyorsunuz.

oldu.

BaĆka hiçbir donanm üreticisi böyle bir
çözümle müĆterilerine gidemiyor.

*HQFR.(1(7 Katma deĈerli yaklaĆm çok
önemli, çünkü çözüm satyoruz. Çözüm satmak

6DW×QDOPD|QFHVLYHVRQUDV×QGDSD]DU×

sorumluluklarmz daha da artryor. Donanm

QDV×OGHùHUOHQGLUL\RUVXQX]"

ve yazlm birlikte sunduĈumuz zaman, iĆ

*HQFR.(1(7 SUN döneminde piyasada

ortaĈnn ya da müĆterinin yaĆayacaĈ herhangi

çok güçlüydük ve Oracle’a geçiĆ aĆamasnda

bir sorunun tüm sorumluluĈu bize aittir.

da bu güç artarak devam etti. Satnalma
sonrasnda ise Oracle, donanm pazarnda

ú÷RUWDNODU×Q×]NHQGLOHULQL2UDFOH·×Q\HQL

oyunun kurallarn deĈiĆtirmeye baĆlad.

VWUDWHMLOHULQHX\XPODUNHQKDQJLNRQXODUGD

Performans anlamnda pazarn önünde

/LQN3OXV·×WDNLSHGHELOLUOHU"

yeni bir ufuk açld. Oracle, geliĆtirdiĈi

*HQFR.(1(7 LinkPlus bünyesinde donanm

teknolojilerle, performans rekorlar kran,

ürünleri üzerine pek çok eĈitim düzenliyoruz.

yazlm ve donanm bütünlüĈünü öne

Ayrca, ąubat ayndan bu yana Pearson Vue

çkaran çözümler sunmaya baĆlad. Artk

Yetkili Merkezi olarak da snavlara giriĆ ortam

iĆ ortaklarmza bütünleĆik, anahtar teslimi

saĈladĈmz bu vesileyle hatrlataym. Ben de

çözümlerle gidiyoruz. DiĈer platformlarda

bu merkezde Admin görevini yürütüyorum.

çklabilen performansn 2-3 kat üzerine,

Oracle’n bütün gerekli snavlar bu merkezde

hatta baz projelerde 6 kat üzerine

alnabiliyor. Organizasyon ve snavlarn

çkabiliyoruz.

yaplmas konusunda iĆ ortaklarmz ve son

9RONDQ1$/&,
6DW×÷7HPVLOFLVL/LQN3OXV
YRONDQQ#OLQNSOXVFRPWU

LinkPlus’n katma
deĈeri sayesinde
Türkiye’deki kanal
tarafndaki iĆ
ortaklarnn Exadata
satĆlarnda, büyük artĆ
oldu.
/LQN3OXV 

'(020(5.(=ü

´7PGRQDQ×PYH\D]×O×PDOW\DS×P×]
 GHQH\LPYHELOJLELULNLPLPL]LOH
L÷RUWDNODU×P×]×Q\DQ×QGD\×]µ
'HULQOH÷WLNOHUL
GDQ×÷PDQO×NDODQODU×
LOHX]PDQO×NODU×Q×YH
ELOJLOHULQL2UDFOHL÷
RUWDNODU×\ODSD\OD÷DQ
HùLWLPYHZRUNVKRS
oDO×÷PDODU×\OD
2UDFOHRUWDNDWPDQ
UQOHULQLQ
\D\J×QOD÷PDV×QD
KL]PHWHGHQ3DUWQHU
+8%GDQ×÷PDQODU×
'HPR0HUNH]L
RUWDNSD\GDV×QGD
EXOX÷DUDN2UDFOH·×Q
EWQOH÷LN
o|]PDQOD\×÷×
LOHDUWDQJFQ
YXUJXOX\RUODU

 /LQN3OXV

7LPXU<$/d,1
7HNQLN'HVWHN0GU/LQN3OXV
WLPXU\#OLQNSOXVFRPWU

3

artner HUB bünyesinde

bire bir realize etmelerini saĈlayan bir

de Demo Merkezi ekibi içerisinde yer

bu yl içerisinde kurulan

ortam sunuyor. Donanm altyaps ve

alyorlar.

ve Teknik Müdür Timur

yazlm konågürasyonlar konusunda

Demo Merkezi’nin donanm ve yazlm

Yalçn’n yönetiminde hizmet

Teknik DanĆman olarak sorumluluk alan

altyapsn yöneten Teknik Müdür Timur

veren Demo Merkezi, iĆ ortaklarnn ve

Gökhan Göksu dĆnda, özel uzmanlk

Yalçn ve Teknik DanĆman Gökhan Göksu

müĆterilerinin olas senaryo durumlarnda,

alanlar doĈrultusunda danĆmanlk

ile Demo Merkezi’nde iĆ ortaklaryla

hangi donanm ve yazlm ortamnda, hangi

veren Gökhan Güngör, Sezgi Geçer ve

gerçekleĆtirdikleri çalĆmalar üzerine

performans sonuçlarn elde edeceklerini

Donanm Ürün Yöneticisi Genco Kenet

görüĆtük.
7LPXU%H\7HNQLN'HVWHN0GU
RODUDNVRUXPOXOXNDODQODU×Q×]GDQ
ELULGH'HPR0HUNH]L·QLQ\|QHWLPL
'HPR0HUNH]L]HULQGHNRQX÷PD\D
ED÷ODPDGDQ|QFHX]PDQO×NDODQODU×Q×]
KDNN×QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"
7LPXU<$/d,1 Yldz Teknik
Üniversitesi Bilgisayar MühendisliĈi
bölümünden mezun olduktan sonra, 10
yl Linksoft’ta Bilgi ĉĆlem Müdürü olarak
görev aldm. ąirketin daĈtmn yaptĈ
yazlm ve donanm ürünleri kapsamnda,
bayi ve son kullanclara teknik destek
saĈladk, ürünlerle ilgili eĈitimler verdik.
Daha sonra da kariyerim Teknik Destek
alannda ve pazarda kullanlmakta olan
neredeyse tüm donanm ve yazlm
çözümlerini kapsayarak devam etti.
2007 ylndan bu yana da LinkPlus’ta
Teknik Destek Müdürü olarak görevimi
sürdürüyorum. Teknik ekip olarak,
distribütörlüĈünü yaptĈmz Oracle
teknoloji ürünleri ve Sun donanmlar
için, iĆ ortaĈ ve son kullanclara ihtiyaç
duyduklar teknik desteĈi saĈlyoruz;
bunun yan sra satĆ öncesi ve sonras
teknik danĆmanlk hizmetleri veriyoruz.
2UDFOH\D]×O×PYHGRQDQ×P
WHNQRORMLOHULNDGDUSD]DUGDNLGLùHU
UQOHUQHWZRUNDOW\DS×ODU×KDNN×QGD
GDoRN]HQJLQELUGHQH\LPHVDKLS
ROPDQ×]×QDYDQWDMODU×YDUP×"
7LPXU<$/d,1 Artk karĆmzda çok

*|NKDQ*g.68
7HNQLN'DQ×÷PDQ/LQN3OXV
JRNKDQJ#OLQNSOXVFRPWU

daha karmaĆk altyaplar var. Böyle bir
deneyim, müĆterinin sahip olduĈu tüm
altyaplar ve birbirleriyle etkileĆimini

/LQN3OXV 

'(020(5.(=ü

anlayabilmek için önemli oluyor. Böylece

alternatiýer ve ürünler de sunabiliyorlar.

hizmet vermek dĆnda odaklandĈm

destek verirken sorunu ve çözümü

Donanm altyaps ve yazlm

bir diĈer konu da Oracle Veritaban.

görmek, bu doĈrultuda ilerleyerek yeni

konågürasyonlar konusunda Teknik

Görev tanmmn önemli bir bölümünü

çözümler önerebilmek, bu anlamda iĆ

DanĆman olarak sorumluluk alan ve Demo

de, iĆ ortaklarmza Oracle Veritaban

ortaĈnz en iyi Ćekilde destekleyebilmek

Merkezi’nin saĈlkl iĆleyiĆinde bu anlamda

çerçevesinde destek vermek oluĆturuyor.

mümkün oluyor.

önemli rolü olan Gökhan Göksu dĆnda,
özel uzmanlk alanlar doĈrultusunda

'HPR0HUNH]L·QLQDPDoODU×YH\DS×V×

/LQN3OXVEQ\HVLQGHNXUXODQ

danĆmanlk veren Gökhan Güngör, Sezgi

KDNN×QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

'HPR0HUNH]L·QLQL÷RUWDNODU×YH

Geçer ve Donanm Ürün Yöneticisi Genco

7LPXU<$/d,1 Demo Merkezi ile

P÷WHULOHULQHHQL\L÷HNLOGHKL]PHW

Kenet; Demo Merkezi’nin iĆ ortaklarmz

Oracle donanm ve yazlm ürünlerini

YHUPHVLLoLQoDO×÷DQELUHNLSYDU%X

tarafndan ihtiyaçlarna en uygun Ćekilde

ve yeni teknolojileri daha yakndan

HNLELQ|]HOOLNOHULQHOHUYHNLPOHUGHQ

kullanlmas konusunda destek veriyorlar.

tantma ve kullanma imkân saĈlamay
amaçlyoruz. Özellikle zengin bir

ROX÷X\RU"
7LPXU<$/d,1 Demo Merkezi’nde,

*|NKDQ%H\VL]LWDQ×\DELOLUPL\L]"

ürün çeĆitliliĈi saĈlamaya ve en yeni

gerek teknik gerekse satĆ öncesi

*|NKDQ*g.68 ĉstanbul Üniversitesi

teknolojiyi kullanmaya özen gösteriyoruz.

hizmetlerimizde farkl konularda sorumlu

Bilgisayar MühendisliĈi mezunuyum ve

Merkezimizde donanmn ve yazlmn

´dRûXQOXNODPùWHULOHULPL]LQNHQGLRUWDPODU×\ODNDUù×ODùW×UPDNLoLQ'HPR0HUNH]L·QGH
JHUoHNOHùWLUGLûL32&oDO×ùPDODU×QGDUQOHULPL]LQNXOODQ×PYHSHUIRUPDQVRODUDNQDV×O
E\NELUIDUN\DUDWW×û×Q×J|VWHUHELOL\RUX]µ
7LPXU<$/d,17HNQLN'HVWHN0GU/LQN3OXV

olan arkadaĆlarmz bulunuyor. Hemen

halen BoĈaziçi Üniversitesi’nde mastr

bir bütün oluĆturduĈu Oracle Exadata

her türlü Oracle Sun donanm ile

yapyorum. Üç yldr LinkPlus’ta Teknik

Database Machine ile POC (Proof of

çalĆmĆ, dört yln üzerinde Sun

DanĆman olarak görev alyorum. Okul

Concept) çalĆmalar yapabilirken, diĈer

tecrübesiyle aĈrlkl giriĆ seviyesi ve

yllarmda java tabanl yazlmlar üzerine

taraftan yedekleme çözümleri üzerine

ortakatman ürünlerde destek veren

çalĆmalar gerçekleĆtirdim. Bu deneyim,

çeĆitli senaryolar da test etme olanaĈ

bir ekip mevcut. Bu ekip, özellikle

LinkPlus bünyesinde ortakatman

elde edebiliyorsunuz. T veya M serisi bir

donanm sanallaĆtrma demo ve

teknolojileri tarafnda bana çok büyük fayda

sunucuda sanallaĆtrma ve ortakatman

testlerinde aktif rol alyor. Veritaban,

saĈlad. Oracle ortakatman ürünleri ve

çözümleri ile ilgili demo ve test

Exadata ve Ortakatman yazlm

Oracle Application Development Framework

çalĆmalar da yapabiliyoruz.

ürünlerinde beĆ yl aĆkn deneyime

(ADF) konusunda ĉĆ GeliĆtirme Yöneticisi

SanallaĆtrma çözümlerimiz üzerinde

sahip, konularnda uzmanlaĆmĆ

Erkan KarakuĆ ile birlikte, Türkiye’nin çeĆitli

iĆlevsel çalĆmalar söz konusu; örneĈin,

arkadaĆlarmz bulunuyor. Tüm bu

illerinde workshop etkinlikleri düzenledik.

10gR2 “single instance” bir veritabann,

destek ekibimiz, Demo Merkezi

ADF’i iĆ ortaklarmza tanttk. Yine

11gR2 RAC ortamna nasl ‘migrate’

içerisinde saĈlayacaĈmz donanm,

ortakatmanda yer alan WebLogic Uygulama

edilebileceĈini gösterebiliyoruz.

yazlm veya komple çözüm

Sunucu için de iĆ ortaklarmza kurulum

çalĆmalarnda, ayr ayr veya birlikte

destek hizmetleri verdik.

'HPR0HUNH]L·QGHQDV×OELUDOW\DS×

müĆteri veya iĆ ortaĈ ile birlikte

Demo Merkezi tarafnda Timur Bey ile

YDU"

çalĆarak, destek saĈlyor. GerektiĈi

ortakatman teknolojileri tarafnda ise

7LPXU<$/d,1 KullandĈmz ürünler

noktalarda iĆ ortaĈnn veya müĆterinin

Erkan KarakuĆ ile birlikte çalĆyorum.

arasnda Oracle Exadata Database

ihtiyacn analiz ederek, deĈiĆik

Demo Merkezi’nde POC altyaplarna

Machine, ZFS storage, Storagetek 6000

 /LQN3OXV

serisi depolama cihazlar, M ve T serisi

için gerçekleĆtirecekleri workshop

edebilmek için Demo Merkezi’nin

deĈiĆik kapasitede Sparc tabanl sunucular,

etkinlikleriyle, Oracle ürünlerini ve

olanaklarn kullanmakta serbestler.

Intel tabanl sunucular mevcut. Tüm bu

iĆ ortaklarmzn çözümlerini birlikte

ĉstedikleri test ortamn burada onlar

donanmlar ve üzerinde çalĆtrlacak

tantabiliyoruz.

için kolayca oluĆturabiliriz. Üürünleri

yazlmlar uzmanlarmz tarafndan test

takip etmek bizim iĆimiz. Yurt içi ve

ve demo ortamnda kullanlmak üzere

ú÷RUWDNODU×QDV×OEDùODQW×NXUX\RUODU

yurt dĆnda öĈrenmemiz gereken

hazrlanyor ve gerek merkezimizde gerek

YH'HPR0HUNH]L·QGHQQDV×O

bilgi için her noktaya gidiyoruz ve

uzak baĈlant ile bu donanm ve yazlmlar

\DUDUODQDELOL\RUODU"

o bilgiyi elde ediyoruz. O bilginin

kullanm imkân vermekteyiz.

*|NKDQ*g.68Demo Merkezi için

derinleĆebilmesi için de elimizde Demo

talepler geldiĈinde, ihtiyaç ve isteklerin

Merkezi gibi büyük bir frsat bulunuyor.

'HPRFHQWHU·GDQNLPOHU\DUDUODQDELOL\RU

durumuna göre hemen randevular
ú÷RUWDNODU×'HPR0HUNH]L·QGHQ

YHQHDPDoOD"

düzenleniyor. Çok verimli bir düzenleme

7LPXU<$/d,1ĉĆ ortaklarmz baĆta olmak

sistemi var ve randevular en erken

\DUDUODQDUDNNHQGLOHULQHQDV×O

üzere deĈiĆik sektörlerden birçok årma

zamanda gerçekleĆtiriliyor. ĉĆ ortaklar ve

\HQLI×UVDWODU\DUDWDELOLUOHU"

da Demo Merkezi’nden faydalanabiliyor.

müĆteriler senaryolarn getirdiklerinde,

7LPXU<$/d,1 ĉĆ ortaklarmz

ÖrneĈin, ånans ve sigorta sektöründeki

gerekli donanm altyapsn gerekli

Demo Merkezi’mizi kullanarak,

´üùRUWDNODU×YHPùWHULOHUVHQDU\RODU×Q×JHWLUGLNOHULQGHJHUHNOLGRQDQ×PDOW\DS×V×Q×
2UDFOH·×Q90VDQDOODùW×UPDo|]POHULQLNXOODQDUDNYHJHUHNOLNRQILJUDV\RQODU×
G]HQOH\HUHNNHQGLOHULQHVXQX\RUX]µ
*|NKDQ*g.687HNQLN'DQ×÷PDQ/LQN3OXV

birçok årma ile Oracle Exadata Database

konågürasyonlar düzenleyerek

gerek Flash teknolojisi, Exadata

Machine üzerinde POC çalĆmamz

kendilerine sunuyoruz.

gibi yeni teknolojilerimizi gerekse

oldu. ÇoĈunlukla kendi ortamlaryla

Biz burada POC’ler için her türlü alt yap

deĈiĆik donanm ve yazlmn bir

karĆlaĆtrmak için gerçekleĆtirilen bu

hizmetini, getirilen senaryolara eĆleĆecek

arada saĈlayacaĈ komple çözümleri

çalĆmalarda, ürünlerimizin kullanm ve

Ćekilde, Oracle’n VM sanallaĆtrma

müĆterilerine sunabilir, böylece

performans olarak nasl bir fark yarattĈn

çözümleri ile saĈlayabiliyoruz.

çözümlerinin ne kadar doĈru

göstermemiz mümkün oluyor. Amacmz,

ve saĈlkl olduĈunu canl bir

halen Oracle ürünlerini kullanan

<HQLWHNQRORMLOHUKDNN×QGDNL

ortamda gösterebilirler. ÖrneĈin

kullanclara yeni teknolojileri görme,

\HQLELOJL\LoRNK×]O×DODUDNL÷

flash teknolojisi, veritaban ile

tanma ve kullanma imkân saĈlamann

RUWDNODU×QDDNWDUPDQ×]JHUHNL\RU

birlikte OLTP çözümlerinde 3

yan sra, farkl üretici åmalarn ürünlerini

%XG|QJ\QDV×ONHVLQWLVL]GHYDP

kata varan bir performans artĆ

Oracle ürünleri ile karĆlaĆtrarak elde

HWWLUL\RUVXQX]"

saĈlyor. Biz bunu canl olarak

edecekleri artlar ve geçiĆte nasl bir

*|NKDQ*g.68 Demo Center, bu

Demo Merkezi’nde gösterebiliyoruz.

yol izleyebileceklerini de göstermek. Bu

döngünün kesintisiz südürülebilmesinde

Bu sayede iĆ ortaklarmz kendi

Ćekilde yaptĈmz bire-bir çalĆmalarn

çok büyük bir avantaj saĈlyor. Bu sayede,

çözümlerini sunarken hem bu

yannda, özellikle iĆ ortaklarmza yönelik

ortakatman yazlmlar ve veritaban

yeni teknolojilerden kazanç elde

workshop ve demo ortamlar da saĈlyoruz.

tarafnda sürekli kendimizi geliĆtirme,

etme hem de kendi uygulamalarn

Gerek bizim doĈrudan sunacaĈmz

yenilikler hakknda bilgi sahibi olma

güncel bir teknoloji platformunda

gerekse iĆ ortaklarmzn Demo

ortamna sahibiz. ĉĆ ortaklarmz da

kullanma, test etme ve tantma

Merkezi’ni kullanarak kendi müĆterileri

kendilerini yeni teknolojilere adapte

imkânna sahip olabiliyorlar.

/LQN3OXV 
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öLUNHWOHUHELUH\OHUHQHOHUYDDWHGL\RU"

(

ndüstri analistleri henüz

kurumsal veri merkezlerini ve servis

içeren “grid computing” (aĈiĆlem)

bulut biliĆimin baĆlangç

saĈlayclar son birkaç yldr bulut

teknolojisinin yan sra, Servis

noktasnda olduĈumuzu

biliĆimin üzerine eĈilmeye itiyor.

Odakl Mimariye (SOA) dayanan

söylese de, farkl teknoloji

Bulut biliĆim, kümeleme, sunucu

paylaĆml servis teknolojileri ve

trendlerinin hzla evrim geçirerek

sanallaĆtrmas ve dinamik kaynak

büyük ölçekli yönetim otomasyonu

birbirine yaklaĆyor olmas,

kullandrma teknolojilerini de

gibi teknolojilerden doĈdu.

1,67·LQ %XOXW%LOLùLP7DQ×P×
%XOXWELOL÷LPV×Q×UO×ELU\|QHWLPoDO×÷PDV×\ODYH\DELUVHUYLVVDùOD\×F×Q×QGHVWHùL\OHK×]O×ELU
ELoLPGHWDKVLVHGLOHELOHQYHGHYUH\HVRNXODELOHQNRQILJUDV\RQX\DS×ODELOLU%7ND\QDNODU×Q×Q
|UQDùODUVXQXFXODUGHSRODPDVLVWHPOHULX\JXODPDODUYHVHUYLVOHU \HUDOG×ù×SD\OD÷×PO×
ELUKDYX]DNROD\YHLVWHùHEDùO×ELU÷HNLOGHDù]HULQGHQHUL÷LPVDùOD\DQELUPRGHOGLU
$%'8OXVDO6WDQGDUWODU.XUXPX1,67·LQ\DSP×÷ROGXùXEXWDQ×P
VHNW|UGHJHQL÷NDEXOJ|UP÷WU
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+

Servis Olarak Platform (PaaS -

Servis Olarak Yazlm (SaaS - Software-as-

Platform-as-a-Service)

ABD Ulusal Standartlar Kurumu NIST’in

a-Service)

Bu servis modeliyle, yazlm

bulut biliĆim tanm, bulut biliĆime iliĆkin

Son kullanclara tipik olarak bir Web

geliĆtiricilerine bir servis olarak

beĆ temel özelliĈi, üç ayr servis modelini

tarayc araclĈyla sunulan uygulamalar

sunulan, böylece SaaS uygulamalarn

ve dört uygulama modelini içeriyor.

bu kapsamda yer alyor. Günümüzde yatay

hzl bir biçimde geliĆtirip son

kurumsal uygulamalardan sektörlere özgü

kullanclara açmalarn saĈlayan

%H÷7HPHOg]HOOLN

özel uygulamalara, hatta Web tabanl

bir uygulama geliĆtirme ve devreye

+

ĉsteĈe baĈl self-servis

e-posta gibi tüketici uygulamalarna kadar

alma platformu kastediliyor.

Kullanclar sistem yöneticilerinin

yüzlerce SaaS servisi sunuluyor. ÖrneĈin

Platform tipik olarak veritabanlarn,

yardm olmakszn BT kaynaklarnn

Oracle CRM On Demand, müĆterinin

ortakatman çözümlerini ve geliĆtirme

tahsisini, izlemesini ve yönetimini

tercihine göre gerek çok kiracl gerek

araçlarn içeriyor ve tümü de

gerçekleĆtirebilirler.

tek kiracl seçeneklerle sunulan bir SaaS

internet üzerinden bir servis

GeniĆ aĈ eriĆimi

servisi olarak dikkat çekiyor. Oracle

olarak sunuluyor. PaaS çözümleri

BiliĆim hizmetleri standart aĈlar ve

ayrca baĈmsz yazlm geliĆtiricilerine,

genelde Java veya Python gibi

heterojen aygtlar üzerinden sunulur.

kendi SaaS servislerini sunabilmeleri için

belirli bir programlama diline veya

Esneklikte hz

kurumsal teknolojiler de saĈlyor. Oracle

API’lere özel konumlanyor. PaaS

BT kaynaklar ihtiyaç duyulduĈu her an,

bu teknolojileri Oracle Platform for SaaS

çözümünün temelini genelde sanal

hzl bir Ćekilde daha büyük ölçekli veya

ad altnda topluyor. Yüzlerce baĈmsz

ve kümelenmiĆ bir aĈiĆlem (grid

daha küçük ölçekli hale getirilebilir

yazlm geliĆtirici müĆterilerine sunduklar

computing) mimarisi oluĆturuyor,

Kaynak havuzu

SaaS servislerini Oracle Platform for SaaS

çünkü aĈiĆlem yaplar gerekli

BT kaynaklar özel bir görevle

üzerine inĆa ediyor.

esnek ölçeklenebilirliĈi ve kaynak

+
+

+

+

atanmamĆtr; farkl uygulamalar

havuzlarn sunuyorlar. Oracle, gerek

ve kiraclar (tenant) arasnda

özel bulut servisi sunucular gerekse

paylaĆtrlmĆtr.

kurumsal müĆteriler için kendi

Ölçülebilir hizmet

özel bulutlarn kurmalarna olanak

Tipik olarak genel bulut hizmetini

tanyacak kapsaml PaaS çözümleri

faturalandrmak veya özel bulut

saĈlyor ve bu platforma Oracle PaaS

kullandrma ücretlerini (chargeback)
belirlemek için her bir uygulama veya

Platformu ad veriliyor.

+

Servis Olarak Altyap (IaaS -

kiracnn BT kaynaklarn kullanm

Infrastructure-as-a-Service)

oran kolaylkla takip edilir.

Servis olarak sunulan hesaplama
sunucular, depolama sistemleri
ve aĈ donanmlar bu kapsamda
yer alyor. Bu altyap donanm
genelde sanallaĆtrldĈ için
sanallaĆtrma, yönetim ve iĆletim
sistemi yazlmlar da IaaS’nin bir
parças. IaaS’ye Amazon’un Elastic
Compute Cloud (EC2) ve Simple

%XOXWELOL÷LP´NXOODQG×ù×QNDGDU|GHµ
PDQW×ù×QDGD\DQG×ù×\NVHN|OoHNWHoDO×÷W×ù×
YH\NVHNRWRPDV\RQDVDKLSROGXùXLoLQ
PDOL\HWYHYHULPOLOLNDYDQWDMODU×\ODFD]LSELU
PRGHORODUDNWHUFLKHGLOL\RU

Storage Service (S3) yaplar örnek
olarak verilebilir. Oracle IaaS bulut
hizmetleri sunmuyor, ancak diĈer
IaaS saĈlayclarna kendi özel
bulut servislerini kurabilmeleri
için donanm ve yazlm çözümleri
saĈlyor. Ayrca kurumsal Ćirketlerin
de kendi özel kullanmlar için
Oracle’dan ayn teknolojileri
edinmeleri mümkün.
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kullanlabilir ve paylaĆml olduĈu için,

'|UW8\JXODPD0RGHOL

hem özel hem genel bulutta ortak olmakla

+

Özel Bulutlar

birlikte, bazlar ise sadece birine özgü

uygulamalar çok daha hzl Ćekilde

Tek bir Ćirketin kullanm için

olabiliyor.

devreye alnabilir.

kuruluyorlar ve özel veri merkezlerinde

kullanm yoluyla üçüncü parti bir

g]HOYHJHQHOEXOXWXQRUWDN
ID\GDODU×DUDV×QGD÷XQODU
VD\×ODELOLU

servis saĈlaycnn özel bulutlarn

+

kontrol edilerek, yönetiliyor ve
barndrlyorlar. DĆ kaynak

+

DüĆük ilk yatrm maliyeti

Yüksek verimlilik

Genel bulut dünyasna daha hzl ve

Hem genel hem özel bulutlar aĈiĆlem

daha düĆük bir maliyetle adm atlabilir;

saĈlanabiliyor, ancak bu durumda da özel

(grid computing) ve sanallaĆtrma

kullanclarn bu dünyaya giriĆte aĆmalar

bulut tek bir Ćirketin kullanmna özel

platformlarna dayandĈ için, havuzdaki

gereken engeller daha azdr çünkü

olmaya devam ediyor.

kaynaklarn paylaĆlyor olmas ve farkl

donanm bileĆenlerini satn almalarna,

Genel Bulutlar

uygulamalar arasnda daha iyi iĆ yükü

kurmalarna ve konfigüre etmelerine

Birden fazla Ćirket (kirac) tarafndan

dengelemesi yaplyor olmas nedeniyle

paylaĆml olarak kullanlyor ve

ikisi de yüksek verimlilik sunarlar.

+

ihtiyaç yoktur.

+

Ölçek ekonomisi

Yüksek eriĆilebilirlik

Büyük genel bulutlar donanm satn

parti bir servis saĈlayc tarafndan

AĈiĆlem yaplaryla çalĆmann bir

alma gücü ve yönetim verimliliĈi

üstleniliyor.

diĈer faydas da uygulamalarn yüksek

açsndan ölçek ekonomisi sunarlar ve

Ortaklk (Topluluk) Bulutlar

eriĆilebilirliĈe sahip bir mimariden

baz saĈlayclar elde edilen bu maliyet

Ortak bir bulut biliĆim ortamndan

yararlanabilmeleridir. Bu mimari planl

tasarrufunun bir ksmn müĆterilere de

yararlanmak isteyen birbirleriyle

veya planlanmamĆ kesintileri azaltarak

yanstabilirler.

baĈlantl Ćirket gruplar tarafndan

veya ortadan kaldrarak kullanc servis

tercih ediliyor. ÖrneĈin, bir ordunun

seviyelerini iyileĆtirir ve iĆ devamllĈ

Genel bulutlar yönetmek, güncellemek,

+

Yönetim kolaylĈ

saĈlar.

yamalarn yüklemek vb. için bir BT ekibi

Esnek ölçeklenebilirlik

oluĆturmak gerekmez. Bu görevleri genel

tüm tedarikçileri böyle bir topluluĈu

AĈiĆlem yaplar ayn zamanda genel ve

bulut kullancsnn kendi BT departman

oluĆturabiliyor.

özel bulutlara esnek ölçeklenebilirlik

deĈil, servisi sunan saĈlayc üstlenir.

Karma Bulutlar

kazandrarak bilgiiĆlem kapasitesinin

Tek bir Ćirketin, tek bir uygulama için

ihtiyaca göre artrlmasna veya

Genel bulutlarn maliyeti iĆletme

hem özel hem genel bulutu, her ikisinin

azaltlmasna olanak tanr. Bu, iĆ yükü

harcamalar bütçesinden karĆlanr ve

avantajlarndan da yararlanmak için

fazla deĈiĆken olan, nasl büyüyeceĈi

genelde bu BT departmannn bütçesi

uygulamasyla oluĆan yapya karma

önceden tahmin edilemeyen veya geçici

deĈil kurumun genel iĆletme bütçesidir.

bulut ad veriliyor. ÖrneĈin, bir Ćirketin

uygulamalarda önemli bir avantaj saĈlar.

Sermaye harcamasnn gerekmemesi

farkl birimleri, belirli bir bölgedeki tüm
üniversiteler veya büyük bir üreticinin

+

+

barndrma ve iĆletimini üstlenmesi de

barndrma ve yönetimleri üçüncü

+

%D]×ID\GDODUVDGHFHJHQHO
EXOXWD|]JGU

+

+

+

ĉĆletme maliyeti

Hzl kurulum

de baz Ćirketler için bir avantaj teĆkil

zamanlarn söz konusu olduĈu bir

Hem genel hem özel bulutlar paylaĆml

edebilir.

senaryoda, uygulamann normal iĆ

bir biliĆim kaynaklar havuzuna self-

yükünü Ćirketin özel bulutu üstlenirken,

servis eriĆim saĈlayabildiĈi ve yazlm ve

mali ylsonu veya ylbaĆ sezonu gibi

donanm bileĆenleri standart, yeniden

dâhili özel bulut kaynaklarnn yetmediĈi

iĆ yükünün normalin üzerine çktĈ
durumlarda Ćirket dĆna çklarak
genel bir buluttan yararlanlabiliyor
(“cloudbursting” ad verilen yöntem).
Artk gerekmediĈinde bu kaynaklar
tekrar genel havuza iade edilebiliyor.

g=(/9(*(1(/%8/87/$5,1
&$=ú3úö)$<'$/$5,
ĉki temel bulut modeli olan genel ve özel
bulutlar Ćirketlere çok cazip gelen baz iĆ
faydalar sunuyorlar. Bu faydalarn bazlar

/LQN3OXV 
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%D]×ID\GDODULVHVDGHFH|]HO
EXOXWD|]JGU

+

Kolay entegrasyon

maliyet ve verimlilik avantajlaryla cazip

Özel bulutlarda çalĆan uygulamalarn

bir model olarak tercih ediliyor.

Ćirket bünyesinde geliĆtirilen diĈer

Ayn araĆtrmalarda, baz Ćirketleri bulut

uygulamalarla – örneĈin kimlik yönetim

dünyasna hemen geçmekten alkoyan

sistemleriyle – entegrasyonu daha

çeĆitli sorunlara ve endiĆe yaratan

kolaydr.

konulara da iĆaret ediliyor. EndiĆe yaratan

Daha düĆük toplam maliyet

konularn baĆnda güvenlik geliyor.

Kiralama yerine sahiplik söz konusu

Özel bulutlarn güvenliĈinin Ćirket

olduĈundan, uzun vadede özel bulutlar

içinde barndrlan veri merkezlerine

genel bulutlardan daha ucuz olabilir.

kyasla nispeten daha güvenli olduĈunu

Baz analizlere göre yatrmn ikinci

ileri sürülse de, pek çok Ćirketin baz

ila üçüncü ylndan sonra daha kârl

hassas verilerini tümüyle Ćeffaf Ćekilde

duruma geçmektedir.

göremedikleri ve tam kontrol sahibi

Sermaye yatrm ve iĆletme

olmadklar genel bulutlara emanet

maliyetleri

etmekten çekindiĈi bir gerçek. Dolaysyla

Özel bulutlar sermaye yatrm

baz çok hassas uygulamalar Ćirket

(amortismanla birlikte) ve iĆletme

bünyesinde barndrlmaya devam

yatrmnn bir bileĆimi ile finanse

ederken, diĈerleri için genel bulutlardan

edilirler.

faydalanlmas tercih ediliyor. EndiĆe
uyandran bir diĈer nokta ise servis

kalitesi kontrolü

%8/87/$5,1$9$17$-/$5,
9(d(.ú1&(/(5

kalitesi olarak karĆmza çkyor, çünkü

Özel bulutlar, güvenlik (veri kayb, gizlilik),

Yakn zamanda gerçekleĆtirilen

açsndan servis seviyesi anlaĆmalarn

yasal uyumluluk (verileri kaydetme ve

araĆtrmalar, bulut biliĆimin en önemli

tümüyle garantilemeyebiliyor. Bir üçüncü

saklama politikalar, denetim, verilerin

iki avantajnn hz ve maliyet olduĈunu

endiĆe konusu ise bulutlarn Ćirket içinde

nerede tutulacaĈ ile ilgili yönetmelikler)

gösteriyor. Kullanclar, mevcut bir

barndrlan sistemlerle tam entegrasyon

ve servis kalitesi (özel bulutlar aĈlar genel

bilgisayar kaynaklar havuzuna self-

halinde çalĆp çalĆmayacaĈ ve SaaS

bulutlarn izin vermediĈi Ćekilde optimize

servis eriĆerek haftalar veya aylar yerine

uygulamalarnn Ćirketin iĆ süreçlerine tam

edebildiĈi için) açsndan, Ćirketin BT ekibinin

dakikalar içinde bu kaynaklar kullanmaya

adapte edilip edilemeyeceĈi noktasnda

kontrolü elinde tutmasna olanak tanr.

baĆlayabiliyorlar. Esnek ölçeklenebilirliĈe

ortaya çkyor.

sahip aĈiĆlem mimarisi sayesinde kapasite

Özetlemek gerekirse, bulut biliĆim self-

ayarlamalar da hzla yaplabiliyor. Bulut

servis yönetim, otomatik ölçekleme ve

biliĆim “kullandĈn kadar öde” mantĈna

kullandrma ücretlendirmesi gibi yeni ve

dayandĈ, yüksek ölçekte çalĆtĈ ve

gerçek frsatlarla öne çkyor, ancak ayn

yüksek otomasyona sahip olduĈu için,

zamanda aĈiĆlem, sanallaĆtrma, Servis

Daha iyi güvenlik, yasal uyumluluk ve servis

bulutlar performans ve eriĆilebilirlik

Odakl paylaĆml hizmetler ve büyük
ölçekli sistem yönetim otomasyonu gibi
pek çok oturmuĆ teknolojiye de dayanyor.
Bulut biliĆim hz ve maliyet açsndan

%XOXWELOL÷LPDODQ×QGDHQGL÷H\DUDWDQ
NRQXODU×QED÷×QGDJYHQOLNJHOL\RUg]HOEXOXWODU×Q
JYHQOLùLQLQ÷LUNHWLoLQGHEDU×QG×U×ODQYHULPHUNH]OHULQH
N×\DVODQLVSHWHQGDKDJYHQOLROVDGDSHNoRN÷LUNHW
ED]×KDVVDVYHULOHULQLWDPNRQWUROVDKLELROPDG×NODU×
JHQHOEXOXWODUDHPDQHWHWPHNWHQoHNLQL\RU

cazip faydalar sunuyor, ancak ayn
zamanda güvenlik, yasal uyumluluk, servis
kalitesi ve mevcut yapya uygunluk gibi
konularda ciddi endiĆeler de uyandryor.
Kurumsal Ćirketler büyük olaslkla özel
ve genel bulutlarn bir bileĆimini tercih
edecekler. Baz uygulamalar genel bulutlar
için uygun görülürken bazlar özel
bulutlarda kalmaya devam edecek, bazlar
ise ikisini de kullanmayacaklar.

 /LQN3OXV
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%XOXW%LOL÷LPWUHQLQGHSDUDOHORODUDN
VRQELUNDo\×OG×U*RRJOH$SSOH
$PD]RQJLELELOL÷LPYHLQWHUQHW
GHYOHULQLQ\DQ×V×UD'URSER[%R[QHW
(YHUQRWHJLELEDù×PV×]ELUH\VHOEXOXW
VHUYLVOHULNDWPDGHùHU\DUDWDUDN
VHUYLVOHULQLIDUNO×OD÷W×UPD\D
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%

VMVUCJMJĆJN TVOEVĈVFLPOPNJLGBZEBMBS LBZOBLLVMMBON
WFWFSJNMJMJLBWBOUBKMBSZMBJĆMFUNFMFSJOWFÚ[FMMJLMFEF
#5PSHBOJ[BTZPOMBSOOHJEFSFLà[FSJOEFEBIBGB[MB
ZPĈVOMBĆUĈCJSBMBOIBMJOFHFMJSLFO CJSFZTFMLVMMBODMBSHFSFL
LJĆJTFMCJMHJMFSJOJOHJ[MJMJĈJJMFJMHJMJFOEJĆFMFS HFSFLCBOUHFOJĆMJĈJ
TOSMBNBMBSOFEFOJZMFCVHàOFEFLCVBMBOBZFUFSJODFJMHJ
HÚTUFSNFNJĆUJ½UFZBOEBOBLMMUFMFGPOMBSOWFUBCMFU1$MFSJO
CJSFZTFMLVMMBODMBSBSBTOEBI[MBZBZHOMBĆNBTWFCVOBQBSBMFM
PMBSBLCJSFZTFMLVMMBODMBSBTVOVMBONPCJMWFSJQMBOMBSOO
WFSJJMFUJĆJNJOJEBIBI[M EBIBLBMJUFMJWFEBIBFLPOPNJLIBMF
HFUJSNFTJ ZFOJCJSFZTFMCVMVUTFSWJTMFSJOJOEFWSFZFHJSNFTJOF
ZPMBÎU"SBĆUSNBĆJSLFUJ'PSSFTUFS3FTFBSDI ZMOBLBEBS
EàOZBCJSFZTFMCVMVUQB[BSOONJMZBSEPMBSBVMBĆBDBĈO
ÚOHÚSàZPSWFĆVTÚ[MFSJUFMBGGV[FEJZPSi.JMZPOMBSDBCJSFZTFM
LVMMBOD FWMFSJOEFWFJĆZFSMFSJOEFLVMMBOELMBS1$MFSJOZBOOB
BLMMDFQUFMFGPOMBSOWFUBCMFU1$MFSJFLMFNFZFEFWBNFEFSLFO
CJSFZTFMJÎFSJLMFSJOJCVQMBUGPSNMBSBSBTOEBZÚOFUNFMFSJHJEFSFL
[PSMBĆZPS'PSSFTUFS CJSFZTFMCVMVULBWSBNOBEBZBOBOZFOJCJS
CJMJĆJNEFOFZJNJOJOPSUBZBÎLUĈOBWFLVMMBODOOLJĆJTFMWFJĆ
CJMHJMFSJOFIFSUàSDJIB[EBOLFTJOUJTJ[FSJĆNFTJOJTBĈMBZBDBLPMBOCV
LBWSBNOLVMMBODOOCJMJĆJNEFOFZJNJOJOZFOJEFOUBONMBZBDBĈOB
JOBOZPSw
#VUSFOEFQBSBMFMPMBSBLTPOCJSLBÎZMES(PPHMF "QQMF "NB[PO
HJCJCJMJĆJNWFĉOUFSOFUEFWMFSJOJOZBOTSB%SPQCPY #PYOFU 
&WFSOPUFHJCJCBĈNT[CJSFZTFMCVMVUTFSWJTMFSJLBUNBEFĈFS
ZBSBUBSBLTFSWJTMFSJOJGBSLMMBĆUSNBZBÎBMĆZPS

$33/(·×Q%8/878L&ORXG
J$MPVE EàOZBÎBQOEBNJMZPOVOà[FSJOEFJ1IPOFWF
J1BEDJIB[TBUBO"QQMFOCJSFZTFMCVMVUTFSWJTJLVMMBODMBSO
Nà[JLMFSJOJ GPUPĈSBýBSO VZHVMBNBMBSO UBLWJNMFSJOJWF

CFMHFMFSJOJ"QQMFTVOVDVMBSOEBUVUBSBL"QQMFCJMHJTBZBSMBSEBIJM
UàN"QQMFDJIB[MBSBSBTOEBTFOLSPOJ[FFEJMNFTJOJTBĈMZPS½SOFĈJO
LVMMBODJ1IPOFDJIB[OBCJSNà[JLEPTZBTJOEJSEJĈJOEFWFZB
J1BEJOEFCJSNFUJOCFMHFTJPMVĆUVSEVĈVOEBCVEPTZBUàN"QQMF
DJIB[MBSBSBTOEBLBCMPTV[PMBSBLTFOLSPOJ[FFEJMJZPS

*RRJOH&ORXG
(PPHMFOCVMVUCJMJĆJNLPOTFQUJCàZàLÚMÎàEF8FCUBCBOM#V
TBZFEFLVMMBOD8FCUBSBZDTWFJOUFSOFUFSJĆJNJPMBOIFSIBOHJ
CJSDJIB[EBO(.BJM (PPHMF$BMFOEBS (PPHMF%PDTHJCJ(PPHMF
VZHVMBNBMBSOBWFTFSWJTMFSJOFFSJĆFCJMJZPS(PPHMFOTJTUFNJ
BZO[BNBOEBLVMMBODMBSOFLJUBQMBSTBUOBMQPLVNBTOBWF
LVMMBODOOIFTBCOBZàLMFEJĈJMJTBOTT[ %3.GSFF Nà[JLMFSJIFS
UàSDJIB[EBOEJOMFNFTJOFPMBOBLUBOZPS

$PD]RQ
"NB[PO FLJUBQTFSWJTJ,JOEMFWFNà[JLQBZMBĆNTFSWJTJ
JÎJO(PPHMFBCFO[FSCJSCJSFZTFMCVMVUZBLMBĆNLVMMBOZPS
"NB[PO$MPVE%SJWFJTFLVMMBODMBSONà[JLMFSJOJ WJEFPMBSO 
GPUPĈSBýBSOWFCFMHFMFSJOJ8FCUBSBZDà[FSJOEFO"NB[PO
TVOVDVMBSOBZàLMFZFSFL8FCUBSBZDEFTUFĈJPMBOIFSUàSDJIB[EBO
FSJĆFCJMNFMFSJOFPMBOBLUBOZPS

%Dù×PV×]%XOXW6HUYLVOHUL
,FOEJDJIB[MBSOBWFTFSWJTMFSJOJEFTUFLMFNFLà[FSFCJSFZTFMCVMVU
IJ[NFUMFSJTVOBOCàZàLĆJSLFUMFSJOZBOTSB%SPQCPY #PYOFU 
&HOZUFHJCJ8FCUBCBOMEPTZBCBSOESNBIJ[NFUMFSJTVOBOCBĈNT[
CVMVUTFSWJTMFSJÎPLÎFĆJUMJ1$WFNPCJMDJIB[JĆMFUJNTJTUFNMFSJOJ
EFTUFLMJZPS
)UDQN*LOOHWW)RUUHVWHU5HVHDUFK%D÷NDQ<DUG×PF×V×YH%D÷$QDOLVWL
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+,=d(9ú./ú.9(5ú0/ú/ú.
%XJQVHNW|UQHQ
HNVLNVL]HQDo×NXoWDQ
XFDHQWHJUHUQYH
KL]PHWOHULQLVXQDQ
2UDFOHNXUXOX÷ODU×Q
¶JHQHO·¶|]HO·YH
¶NDUPD·EXOXWDOW\DS×ODU×
ROX÷WXUPDV×QDRODQDN
WDQ×\DUDNEXOXW
ELOL÷LPLQ\NVHNK×]
oHYLNOLNYHYHULPOLOLN
DYDQWDMODU×Q×QHQGRùUX
÷HNLOGHNXOODQ×OPDV×Q×
VDùO×\RU

)

arkl sektörler ve iĆletmeler
için bulut biliĆimin farkl
boyutlarnn ne zaman ve
nasl geçerlilik kazanacaĈna
iliĆkin önemli tartĆmalar hala sürmekle
birlikte, bulut biliĆimin neredeyse tüm
BT organizasyonlar üzerinde artan bir
etkisinin olacaĈ konusunda geniĆ bir görüĆ
birliĈi bulunuyor.
2000’li yllardan itibaren imza attĈ
binlerce müĆteri baĆar hikâyesi ve yaptĈ
büyük yatrmlarla Oracle, bugün bizi bulut
biliĆime taĆyan “grid computing” (aĈiĆlem)
teknolojisinin yan sra, Servis Odakl
Mimariye (SOA) dayanan paylaĆml servis
teknolojileri ve büyük ölçekli yönetim
otomasyonu alanlarnda lider teknoloji
üreticisi oldu. Bulut biliĆimin tamamen
kurumsal ölçekli hale gelmesini hedeýeyen
ve müĆterilerine seçenek sunmak için gerek
genel, gerek özel bulut biliĆim altyaplarn
 /LQN3OXV

destekleyen Oracle, kuruluĆlarn özel bulut
yaplar kurmasn, genel bulut yaplarndan
yararlanmasn ve baĆkalarna özel bulut
hizmetleri vermelerini mümkün klan
teknolojileri saĈlyor. Oracle ayn zamanda,
gerek paylaĆml servislere dayanan özel bulut
modeliyle, gerek Servis Olarak Yazlm (SaaSSoftware as a Service) tabanl genel bulut
modeliyle çalĆan zengin bir yatay ve sektörel
uygulamalar portföyü sunuyor.
Oracle’n genel kurumsal stratejisi,
uygulamalardan depolama sistemlerine
sektörün en eksiksiz, en açk ve en entegre
ürün portföyünü sunmak olarak karĆmza
çkyor. Bulut biliĆim açsndan Oracle’n
stratejisi Ćunlar içeriyor:
+ Bulut biliĆimin tamamen kurumsal snfta
olmasn saĈlamak – Oracle, yüksek
performans, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik,
eriĆilebilirlik, güvenlik ve (standartlara
dayal) taĆnabilirlik/birlikte çalĆabilirlik

+

+

avantajlarna sahip kurumsal snf
teknolojiler sunuyor. Kurumlar, önemli iĆ
yüklerini özel veya genel buluta taĆmadan
önce bu özelliklere sahip olmalarn
bekliyorlar.
MüĆteriye seçenek sunmak için hem
genel hem özel bulutlar desteklemek –
Oracle, Ćirketlerin farkl uygulamalar için
farkl bulut biliĆim modellerine geçtiĈinin
ve bunu birbirlerinden farkl hzlarda
gerçekleĆtirdiklerinin farknda olarak hareket
ediyor, hangi modeli seçerlerse seçsinler
müĆterilerini gerekli tüm teknolojilerle
destekliyor.
En eksiksiz PaaS ve IaaS çözümlerini
sunmak – Oracle, Ćirketlerin genel ve
özel PaaS (Platform-as-a-Service) ve IaaS
(Infrastructure-as-a-Service) yaplar
kurmalarn, devreye almalarn ve
yönetmelerini saĈlamak için en eksiksiz
yazlm ve donanm portföyünü sunuyor.

+

Oracle stratejisinin temel unsurlarndan
birini Oracle PaaS Platformu
oluĆturuyor.
Zengin SaaS (Software-as-a-Service)
çözümlerini geliĆtirmek ve mümkün
klmak – Oracle, gerek özel bir
paylaĆml servisler ortamnda, gerek
genel bir SaaS modeli kapsamnda
devreye alnabilen çok geniĆ bir yatay ve
sektörel uygulamalar portföyü sunuyor.

2UDFOH3DD6 3ODWIRUPDVD
6HUYLFH 3ODWIRUPX
Bulut biliĆim, kurumsal uygulamalardan
ortakatman çözümlere, veritabanlarndan
sunuculara, depolama aygtlarndan bulut
yönetim sistemlerine kadar Oracle’n ürün
geliĆtirme planlarnn önemli bir ksmnn
arkasndaki itici güç olarak karĆmza
çkyor. Bu geliĆtirme ataĈnn bir sonucu
olarak, Oracle’n aĈiĆlem (grid computing)
mimarisi ve bu mimariye dayanan
kullanma hazr bulut biliĆim çözümü
olarak doĈan Oracle PaaS Platformu, genel
veya özel bulut modelleri için bir uygulama
platformu oluĆturmay saĈlayan kapsaml
bir Oracle ürünleri portföyünü kapsyor.

2UDFOH3DD63ODWIRUPX·QGD\HU
DODQWHNQRORMLOHUYHELOH÷HQOHU
Oracle PaaS Platformu, Oracle Database
with Real Application Clusters, Oracle
Application Grid, WebLogic Server,
Coherence In-memory Data Grid (bellek içi
veri klavuzu) ve JRockit JVM dahil olmak
üzere Oracle grid (aĈiĆlem) teknolojilerine
dayanyor. KümelenmiĆ ortakatman ve
veritaban teknolojilerini içeren bu temelin
üzerinde Oracle SOA Suite, Oracle BPM
Suite, Oracle Identity Management ve
Oracle WebCenter gibi bileĆenleri içeriyor.
Oracle Solaris, Oracle Enterprise
Linux, sanallaĆtrma için Oracle VM,
Sun SPARC ve x86 sunucular ve Sun
depolama çözümlerinden oluĆan güçlü bir
Oracle IaaS çözümü üzerine inĆa edilen
Oracle PaaS Platformu, Oracle Bulut

3DD6X\JXODPDJHOL÷WLUPHVUHFLQGH
NXOODQ×F×ODUDVWDQGDUW\HQLGHQNXOODQ×ODELOLUYHSD\OD÷×PO×
ELUED÷ODQJ×oQRNWDV×VXQDUDN\HWHUOLHVQHNOLNOHK×]O×YH
NROD\JHOL÷WLUPH\DS×ODELOPHVLQHRODQDNWDQ×\RU
%7VDùOD\×F×V×Do×V×QGDQ3DD6GDKD\NVHN
\|QHWLOHELOLUOLNJYHQOLNWXWDUO×O×NYHULPOLOLN
YHNRQWURODQODP×QDJHOL\RU

hoQF3DUWL
8\JXODPDODU

2UDFOH8\JXODPDODU×

%Dû×PV×]
*HOLùWLULFL
8\JXODPDODU

6HUYLV2ODUDN3ODWIRUP
%XOXW<|QHWLPL

3D\ODù×PO×6HUYLVOHU

2UDFOH(QWHUSULVH0DQDJHU
(QWHJUDV\RQ

62$6XLWH

6UHo<|Q
%306XLWH

*YHQOLN
,GHQWLW\0JPW

.XOODQÑFÑ(WNLOHåLPL

:HE&HQWHU

$SSOLFDWLRQ*ULG:HE/RJLF6HUYHU&RKHUHQFH7X[HGR-5RFNLW
'DWDEDVH*ULG2UDFOH'DWDEDVH5$&$603DUWLWLRQLQJ
,0'(&DFKH$FWLYH'DWD*XDUG'DWDEDVH6HFXULW\

6HUYLV2ODUDN$OW\DS×
2UDFOH6RODULV

2UDFOH(QWHUSULVH/LQX[

2UDFOH90IRU63$5&
6RODULV&RQWDLQHUV

2UDFOH90IRU[

&RQWLJXUDWLRQ0JPW

/LIHF\FOH0DQDJHPHQW
$SSOLFDWLRQ3HUIRUPDQFH
0DQDJHPHQW
$SSOLFDWLRQ4XDOLW\
0DQDJHPHQW
2SV&HQWHU
3K\VLFDODQG9LUWXDO
6\VWHPV0DQDJHPHQW

ąekil 1. Oracle PaaS Platformu

BiliĆim Stratejisi’nin en önemli temelini
oluĆturuyor. Gerek Oracle PaaS’nin gerek
Oracle IaaS’nin yönetimini üstlenen
Oracle Enterprise Manager ise tüm bulut
döngüsü içerisinde uygulamalardan disklere
bütünleĆik bir sistem yönetimi saĈlyor.
ÇoĈu Ćirket için bir PaaS platformu ile
bir IaaS platformu arasndaki seçim
karar, temelde kullanclarna ne kadar
standartlaĆmĆ, yeniden kullanlabilir ve
paylaĆml bir platform sunmak istediklerine
baĈl olarak Ćekilleniyor. IaaS temel
hesaplama, depolama ve aĈ kapasitesini
sunduĈu için en esnek platform olmakla
birlikte, kullanclarn geri kalann da
(uygulama, ortakatman ve veritaban)
desteklemesi gerektiĈi için geliĆtirme
maliyeti, geliĆtirme süresi ve heterojenliĈi
de yüksek bir yap sunuyor. Pek çok Ćirket
için özel bir PaaS platformunu seçmek,
kullanclar kadar BT servisi saĈlaycsna
da faydalar sunan doĈal bir strateji olarak

benimseniyor. PaaS, uygulama geliĆtirme
sürecinde kullanclara standart, yeniden
kullanlabilir ve paylaĆml bir baĆlangç
noktas sunarak, yeterli esneklikle hzl ve
kolay geliĆtirme yaplabilmesine olanak
tanyor. BT saĈlaycs açsndan, PaaS daha
yüksek yönetilebilirlik, güvenlik, tutarllk,
verimlilik ve kontrol anlamna geliyor.

%XOXW%LOL÷LPH'RùUX.XUXPVDO
(YULP
Pek çok Ćirket bulut biliĆim trenine hemen
atlamak istemeyecek, bunun yerine mevcut
BT altyaplarnn zaman içinde daha fazla
bulut benzeri özelliklerle evrim geçirmesini
bekliyor olacaktr. Mevcut teknolojiler sürekli
evrim geçirerek geliĆirken, Ćirketler de zaman
içinde politikalarn ve süreçlerini deĈiĆtirmek
durumunda kalyorlar. Hatta, bulut biliĆim
için gerekli yap taĆlar, Ćirket kendisini hazr
hissetmeden önce zaten kullanma sokulmuĆ
olabiliyor.
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ąekil 2. Bulut BiliĆime DoĈru Kurumsal Evrim
Pek çok Ćirketin zaten atmakta olduĈu ilk
evrim adm, silolar halindeki ortamdan
grid veya sanal ortama geçilmesi oluyor. Bu
admda her uygulama için sadece amaca
özel, esnek olmayan, åziksel bir yapdan
paylaĆml servisleri, dinamik kaynak tahsisi
ve standart konågürasyonlar veya cihazlar
bulunan sanal bir ortama geçiliyor. Bugün
bu çok güçlü bir trend olarak karĆmza
çkyor. Pek çok Ćirket sistemlerini konsolide
etmek ve maliyetlerini düĆürmek için grid ve
sanallaĆtrma teknolojilerinden yararlanyor.
Oracle, veritaban ve ortakatman seviyesinde
Real Application Clusters, TimesTen, WebLogic
ve Coherence ürünlerle, sunucu sanallaĆtrma
alannda Oracle VM, tüm yapnn yönetiminde
Enterprise Manager ile çok güçlü ve eksiksiz
bir grid platformu sunuyor.
Kurumsal Ćirketler bu noktadan yola çkp
ortama self-servis ve kullanm baĆ ödeme
mekanizmalarn ekleyerek bulut yapsna
evrimlerini gerçekleĆtirebiliyorlar. Bu yapda
kullanc personel portaline eriĆiyor, kimlik
bilgilerini giriyor, belli bir CPU, bellek ve disk
kapasitesiyle bir sanal makine (VM) isteĈinde
bulunuyor, veritaban veya ortakatman
çözümü için bir VM imaj seçiyor ve tklayarak
onaylyor. EĈer bu çalĆann kurumdaki rolü
ve yetkileri bu BT kaynaklarn edinmesine
izin veriyorsa, herhangi bir BT yöneticisinin
müdahalesine gerek kalmadan tahsis iĆlemi
otomatik tamamlanyor. ĉzin vermiyorsa,
kullancnn isteĈi onay için bir yöneticiye ve/
veya BT departmanna yönlendirilebiliyor.
Böylece birkaç dakika içinde istenen kaynaklar
bir PaaS platformu oturumuyla kullanma hazr
halde sunuluyor. Uygulama devreye alndktan
 /LQN3OXV

sonra, sistem kural/politika tabanl kaynak
yönetimi yaparak kapasite ayarlamalarn
gerçekleĆtiriyor ve kullancnn baĈl olduĈu iĆ
birimine, ne kadar BT kaynaĈ kullanldĈna
baĈl olarak her ay kurum bünyesinde bir
fatura gönderiliyor. Tüm bunlarn olabilmesi
için kurumun politikalarn ve süreçlerini
tanmlamĆ olmas ve teknolojinin bunu
desteklemesi gereklidir.
Bu arada, genel bulutlar da evrim geçiriyor.
Halen SaaS, PaaS, IaaS gibi tüm bulut
katmanlarnda pek çok farkl bulut çözümü
sunuluyor. Genel bulut saĈlayclarnn çoĈu
iĆe BaĈmsz Yazlm GeliĆtirici (ISV) veya
barndrma hizmeti saĈlaycs olarak baĆlamĆ
olduĈu için, sunulan çözümler de son derece
uzmanlaĆmĆ ve belli bir alana özgü olarak
konumlanyor.
Bu evrimin nihayetinde, tek bir uygulamann
gerek özel gerek genel bulutlara yayldĈ ve
tek bir panelden federe bir yapyla yönetildiĈi
karma bulut modeline doĈru ilerlemesi söz
konusu. Bunun olabilmesi için, birlikte
çalĆabilirlik ve taĆnabilirlik standartlarnn
ve bu birlikte çalĆabilirliĈi destekleyecek
teknolojinin olmas gerekiyor. Özel bulut
kaynaklarnn yetmediĈi durumlarda
genel buluttan yararlanlmasn içeren
“cloudbursting” kavram BT yöneticilerine
çok cazip geliyor. Cloudbursting yönteminde,
Ćirketin özel bulutu, uygulamann normal iĆ
yükünü, Ćirketin sahip olduĈu donanm ve
veri merkezleri üzerinde üstleniyor. Ancak iĆ
yükü pik yaptĈnda, fazla yükü dinamik olarak
Ćirket dĆndaki genel bir buluta aktararak
oradaki kapasiteden yararlanabiliyor. Kapasite
ihtiyac normale döndüĈünde, kullanlan dĆ

kapasite tekrar havuza iade edilerek bu ilave
maliyet ortadan kaldrlyor.
Elbette Ćirketler, bu temel aĆamalarda
farkl hzlarda ilerleyerek evrim geçirecek
ve ayn anda birkaç aĆamada birden varlk
göstereceklerdir. Bir diĈer deyiĆle, Ćirketler
kararl çalĆan baz mevcut uygulamalar
silo yapsnda tutmaya devam ederken,
baz uygulamalar sanallaĆtrlmĆ bir grid
ortamnda konsolide edecek, baz uygulama
türleri içinse tümüyle self-servis bir özel
bulut modeline ve nihayetinde karma bulut
modeline geçeceklerdir. Bugün bulut biliĆim
hâla erken dönemlerinde olduĈu için tüm
bunlarn belli bir zaman almas bekleniyor.

2UDFOH(QWHUSULVH0DQDJHULOH
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Bulut biliĆim, sistem yönetim kalitesine
baĈl olarak baĆarl da olabiliyor baĆarsz
da. Kurumsal Özel PaaS ortamlar büyük
miktarlarda hesaplama gücünü, devasa veri
dizilerini ve yüksek sanallaĆtrmaya sahip BT
servislerini yönetmek için oldukça geliĆmiĆ
bir otomasyon gerektiriyor. ĉĆte bu noktada
Oracle Enterprise Manager, bulut biliĆim için
eksiksiz bir yaĆam döngüsü yönetim sistemi
sunuyor ve uygulamalardan diske tüm Oracle
çözümlerini baĆaryla yönetiyor.

ąekil 3. Bulut Yönetim Döngüsü

%XOXWXQ.XUXOXPX
Sanal bir ortam kurulurken birinci olarak
Enterprise Manager, Oracle VM sunucu
yazlmnn çplak (bare metal – yeni
formatlanmĆ) bir sistem üzerinde kolayca
tahsis edilmesini saĈlar. Sanal sunucu
havuzlarnn oluĆturulmas ve bu havuzlarn
konågürasyonunun yüksek eriĆilebilirliĈe
sahip olacak Ćekilde yaplandrlp devreye
alnmas süreçlerini basitleĆtirir. Bu kurulum
tamamlandĈnda, sistem yöneticileri sanal
sistemlerin merkezi olarak izlenecek ve
yönetilecek Ćekilde oluĆturulmas ve kayt
iĆlemlerini kolaylaĆtrmak için Enterprise

Manager’ kullanr. Konuk sanal sistemlerin
oluĆturulmas ve tahsisi için Oracle VM
Ćablonlar, ISO imajlar ve aĈ üzerinden
baĆlatlacak olan ve PXE (boot öncesi yürütme
ortamndan) boot edilebilir konuk sanal
sistemler dâhil olmak üzere zengin seçenekler
mevcuttur.
Fiziksel ortamlarda kurulacak uygulamalar
söz konusuysa, Enterprise Manager iĆletim
sisteminin ve ilave yazlmlarn verimli bir
biçimde çplak makinalara daĈtlmas iĆlemini
otomatik hale getirir. Sistem yöneticileri,
daĈtm döngüsünü basitleĆtirmek ve
hzlandrmak için çplak sunucuya tüm
yazlmlar tahsis edebilirler.

8\JXODPD2ODUDN2OX÷WXUXOPDV×YH
3DNHWOHQPHVL
ĉkinci olarak, Oracle bulut ortamnda kurulacak
uygulama aygtlarnn ve çok katmanl
derlemelerin oluĆturulmasn kolaylaĆtrr.
Oracle VM Template Builder ve Oracle Virtual
Assembly Builder araçlar, tüm uygulama
ortamnn oluĆturulmas, paketlenmesi
ve daĈtlmas için kolay yollar sunarlar.
Paketlenen bu uygulamalar kolayca bir bulut
ortamna aktarlarak kurulabilirler. Uygulama
kurulum süreleri büyük ölçüde azaltlabilir.
Bu uygulamalar bulut ortamna aktarldktan
sonra master (gold) imajlar olarak klonlanarak
uygulamann bulutta çalĆan çoklu oturumlar
oluĆturulabilir.

%XOXWúONHOHULQLQ.XUXOXPX
Bulut yöneticileri Enterprise Manager’
kullanarak politikalar kurabilirler. Enterprise
Manager, VM’nin ve üzerindeki uygulamalarn
buluttaki sunucu havuzu içinde nasl
konumlanacaĈn ve nasl baĆlatlacaĈn
bildirir. Farkl politikalar yardmyla sunucu
üzerindeki bu konumlamann, hangi
sunucunun en iyi kaynaklara sahip olduĈunu
belirleyen algoritmalara göre otomatik
yaplacaĈ, kullancnn tanmladĈ politikalara
göre yaplacaĈ veya belirli bir uygulamay
ve sanal makine oturumunu barndrmas
için kullanlmas gereken belirli sunucular
tanmlayan bir “tercih edilen sunucu”
politikasna göre yaplacaĈ bildirilebilir.

'Dù×W×P
Oracle Enterprise Manager, sadece bulut
altyapsnn deĈil bulut ortamnda çalĆacak
uygulamalarn daĈtm için de çok zengin

bir özellikler seti sunar. Oracle Enterprise
Manager, Oracle Database, Oracle Fusion
Middleware ve gerek paket uygulamalar gerek
özel geliĆtirilmiĆ uygulamalar da dâhil olmak
üzere çok çeĆitli yazlm paketlerinin daĈtmn
otomatik hale getirmek için kullanlabilir.
Klonlama, temiz kurulum, Ćablon tabanl
kurulum gibi çeĆitli daĈtm mekanizmalarn
destekler. Kullanma hazr gelen mekanizmalar
özel buluta uyarlamak veya herhangi bir kurum
için yararl olacak tümüyle yeni prosedürler
geliĆtirmek için özelleĆtirilebilir bir daĈtm
prosedürü çats da sunulmaktadr.

<DPDPD
Enterprise Manager’n kapsaml yama
yükleme özellikleri arasnda müĆterinin
konågürasyonunu anlama, müĆteriye hangi
yamalarn bulunduĈunu ve hangilerinin
yüklenmesi gerektiĈini bildirme, son derece
otomatik ve ölçeklenebilir bir biçimde yama
daĈtmn planlama ve test etme ve yamalarn
PT prosedürlerine ve süreçlerine göre
daĈtldĈn doĈrulama özellikleri saylabilir.
VM ve iĆletim sistemleri için olduĈu gibi,
veritaban, ortakatman uygulamalar ve bulutta
çalĆacak uygulamalar için yama otomasyonu
saĈlamak mümkündür. Ortamda yüksek
eriĆilebilirliĈe sahip olmas gereken sistemler
varsa veya yüksek servis kalitesi isteniyorsa bu
sistemler kesintiye uĈratlmadan yamanabilir.

ú]OHPH
Uygulamalar buluta kurulduktan sonra,
fonksiyonlarnn sürekli olarak izlenmesi
kritik önem taĆr. Enterprise Manager sadece
bulut altyapsn, donanm, VM’yi ve iĆletim
sistemini deĈil, bulut içinde kurulu olan
uygulamalar, son kullanc deneyimlerini
ve servis seviyelerini izlemek için de zengin
özellikler sunar.

gOoHNOHQGLUPH
Bulut ortamna kurulan bu uygulamalarn
çalĆtrlmas srasnda, kaynak ihtiyaçlarnda
önceden tahmin edilemeyen deĈiĆiklikler, o
uygulama için atanan kaynaklarn otomatik
ölçeklendirilebilmesini gerektirir. Enterprise
Manager bu deĈiĆken iĆ yüklerini desteklemek
için kullanclarn otomatik kapasite ekleme veya
çkartmasn saĈlayan kolay bir yol sunar. Bu
amaçla kullanlan baz mekanizmalar arasnda
sanal makinelerin klonlanmas ve canl geçiĆ (live
migration), ve ayrca RAC, In-Memory Database
Cache, WebLogic ve Coherence kümelerine
düĈüm ekleme ve çkarma özelliĈi saylabilir.

'HYUH'×÷×%×UDNPD
Son olarak, bir uygulama artk
kullanlmadĈnda veya ölçeĈi
düĆürüldüĈünde, Enterprise Manager
kaynaklarn baĆka amaçlarla kullanlabilmesi
için uygulamay kaldrabilir.

g]HO3DD6<DùDP'|QJV
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÷LUNHWLoLQGHQDV×OoDO×÷W×ù×Q×J|VWHUPHN
LoLQD÷Dù×GD|]HO3DD6\D÷DPG|QJVQQ
WHPHODG×PODU×N×VDFDDo×NODQ×\RU
.X÷NXVX]EXUDGDYHULOHQ\D÷DPG|QJV
JHUoHNVUHFLQD÷×U×EDVLWOH÷WLULOPL÷ELU
WDULILROPDNODELUOLNWHWHPHODG×PODU×
|UQHNOHPHNLoLQ\HWHUOLELUEDN×÷Do×V×
YHUL\RU
 gQFH%7GHSDUWPDQ×ELUGL]LVWDQGDUW
SD\OD÷×ODELOLUELOH÷HQ EXQODU:HE
VHUYLVOHULL÷VUHoOHUL\|QHWLP %30 
X\JXODPDODU×YH\DNXOODQ×F×DUD\]
ELOH÷HQOHULRODELOLU YHNXOODQ×F×ODUD
\|QHOLNVHOIVHUYLVELUX\JXODPDGkKLO
ROPDN]HUH3DD63ODWIRUPXQXNXUDU

 úNLQFLDG×PRODUDNLOJLOLGHSDUWPDQGDQ
ELUJHOL÷WLULFLVHOIVHUYLVX\JXODPDQ×Q
]HULQGHQJHoHUHNPHYFXWSD\OD÷×PO×
ELOH÷HQOHULWHVSLWHGHUX\JXODPD\×
V×I×UGDQROX÷WXUPDN\HULQHEXELOH÷HQOHUL
ELUOH÷WLUHUHNLOHUOHUX\JXODPD\×GHYUH\H
DO×UYHWPEXQODU×%7GHSDUWPDQ×Q×Q
PGDKDOHVLROPDGDQVHOIVHUYLVELU
ELoLPGHJHUoHNOH÷WLULU
 $UG×QGDQVRQNXOODQ×F×X\JXODPD\×
NXOODQPD\DED÷ODU
 8\JXODPDQ×QVDKLELVHOIVHUYLV
|]HOOLùLQGHQ\DUDUODQDUDNX\JXODPD\×
L]OHUJHUHNLUVHNDSDVLWHD\DUODPDV×\DSDU
NXOODQ×PRUDQODU×Q×YHEXOXWND\QDNODU×Q×
NXOODQG×ù×LoLQNHQGLVLQGHQQHNDGDUFUHW
DO×QDFDù×Q×WDNLSHGHU
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Sun’n Open Storage ürünleri, istenen
ölçekte genel ve özel bulut depolama
hizmetleri verecek Ćekilde optimize
edilebilen, açk, ölçeklenebilir bir depolama
platformu sunmak için, açk kaynak
yazlmlarla endüstri standard donanmlar
bir araya getiriyor. Aslnda Sun’n çĈr açan
Sun Fire X4500 Sunucusu, sektörün sunucu
ve depolama teknolojilerini ayn sistemde
birleĆtirmenin faydalarn fark etmesine de
yardmc oldu. Sun, 13,834 düĈüme (node)
kadar ölçeklenebilen Sun Datacenter Switch
3456 ürünüyle, InåniBand mimarilerinden
çok büyük çapl hesaplama gridlerine kadar
tüm büyük ölçekli biliĆim yaplar için sanal
aĈ olanaklar sunuyor.
Yazlm ve donanm birlikte tasarlandĈnda
ne tür sinerjilerin mümkün olabileceĈine
örnek teĆkil eden Oracle Exadata Depolama
Sunucular da, Oracle Database ile baĈlantl
olarak yazlm zekâs özelliĈi barndryor.
Oracle Exadata Depolama Sunucular,
Oracle’n yazlm ve donanm gücünü
bir araya getirerek, sektörün en yüksek
performansl veritaban depolama çözümünü
saĈlyor.
Oracle Exadata Depolama Sunucular,
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veritaban sunucusuyla depolama sistemi
arasndaki bant geniĆliĈini büyük ölçüde
artrmak için çok büyük ölçekte paralel
(massively parallel) bir mimariden
yararlanyor. Ayrca, akll depolama yazlm
veri-yoĈun sorgu iĆlemlerinin yükünü Oracle
Database 11g’den alarak, sorgulama iĆleminin
veriye daha yakn bir yerde gerçekleĆmesini
saĈlyor. Bunun sonucunda daha yüksek
bant geniĆliĈine sahip baĈlantlar sayesinde
paralel veri iĆlemleri daha hzl gerçekleĆiyor
ve daha az veri hareketi oluĆuyor. Böylece
lineer ölçeklenebilirlik ve kritik uygulamalar
snfnda bir güvenilirliĈe ulaĆlyor.

6XQXFXODUYHú÷OHWLP6LVWHPOHUL
Günümüzün en popüler bulut biliĆim
vizyonu, her Ćeyin blade sunucu çiftlikleri
üzerinde çalĆyor olmasn içeriyor. Bu
vizyon giderek daha geçerli hale gelmekle
birlikte, baz belirli uygulama ihtiyaçlar
için daha optimum çözümler sunmalar
nedeniyle, farkl boyut ve konågürasyonda
sunuculara olan yüksek talep hala devam
ediyor.
Oracle, Sun sunucu ürünleri serisi (Netra,
Blade Servers, SPARC Enterprise, X64 ve
diĈerleri) ve endüstri standard iĆletim

sistemlerine (Solaris, Linux, Windows) yaptĈ
yatrmla, bulut uygulamalarnn son derece
sanal ve daĈtk yapsna göre optimize edilmiĆ
çok çeĆitli åziksel altyaplar sunuyor.
Bulutun üzerinde çalĆtĈ iĆletim sistemleri
açsndan, kurumsal snfta güvenlik,
performans ve güvenilirlik temel bir ihtiyaç.
Oracle Enterprise Linux iĆletim sistemi ve
Unbreakable Linux Support programyla
uzun yllardr Linux platformunu geliĆtirmek
ve desteklemek amaçl yatrm yapan ve
bu alanda liderliĈe sahip olan Oracle, ayn
zamanda kümelenmiĆ dosya sistemi, veri
bütünlüĈü, I/O optimizasyonu ve sanallaĆtrma
fonksiyonlar sunan bir yazlm kodunu
sunarak Linux topluluĈunu destekledi. Bu kod
ana Linux çekirdeĈine kabul edildi. Ve Oracle,
Linux’un kurumsal snftaki özelliklerinin
zenginleĆtirilmesi ve geniĆletilmesi için yaptĈ
çalĆmalara devam ediyor.
Oracle, Solaris iĆletim sistemiyle en iyi Unix
teknolojisini sunduĈu gibi, bu iĆletim sistemi
IaaS veya PaaS bulut altyaplar kurmak
isteyenler için de çok sayda önemli avantaj
sunuyor. AĈ, güvenlik, kümeleme ve yük
devretme, sanallaĆtrma ve otomatik arza
teĆhis (self-diagnostics) alanlarnda Solaris’in
sunduĈu pek çok yenilik, yüksek performansl

bir bulut biliĆim ortamnn hayata
geçirilebilmesi için doĈrudan katk saĈlyor.

veya yeniden baĆlatlabilen Solaris Containers
bileĆenlerini oluĆturmak, kopyalamak,
yeniden adlandrmak ve klonlamak çok kolay.

6DQDOOD÷W×UPD
Sun ve Oracle sanallaĆtrma ürünleri bir
araya gelerek, kullanclarn masaüstü
sistemlerden veri merkezlerine kadar her tür
ortam sanallaĆtrabilmesine olanak tanyan,
benzersiz bir portföy oluĆturuyor.

6XQXFX6DQDOOD÷W×UPDV×
SanallaĆtrmann baĆlca avantajlar arasnda,
sistem üzerindeki yükü düĆük tutarak
optimum performans saĈlamas ve bulut
uygulama bileĆenlerinin hzl ve hatasz
Ćekilde devreye alnabilmesini saĈlayan
entegre yönetim özellikleri saylabilir.
Oracle VM’nin gerek x86 gerek SPARC
mimarilerini destekliyor olmas, heterojen
bir ortamda kullanlmasna olanak tanyor.
Oracle bugün Sun’n sanallaĆtrma ürünlerini
de Oracle VM markas altnda sunuyor.
Solaris Logical Domains’in (LDoms) yerine
geçen Oracle VM Server for SPARC ürünü,
Sun SPARC Chip Multithreading (CMT)
sunucular için son derece verimli bir misaår
sistem arakatman (hypervisor) sunmaya
devam ederken, tek bir sunucu üzerinde
çok sayda baĈmsz Solaris oturumunun
açlmasna olanak tanyor. Oracle VM
Server for SPARC halen Oracle Solaris’in
bir parças olarak sunuluyor. Oracle ayn
zamanda Solaris’in bir konuk iĆletim sistemi
olarak Oracle VM Server for x86 üzerinde
çalĆmasn da destekliyor.
Oracle, SPARC ve x86 platformlarnda
çalĆan tüm Solaris iĆletim sistemleri için
sunulan Solaris Containers teknolojisine
de yatrm yapmaya devam ediyor. Solaris
Containers’n sanallaĆtrma becerileri,
kurumlarn çok sayda Solaris uygulamasn
tek bir sistem üzerinde konsolide etmesine
ve Solaris 10’un geliĆmiĆ özellikleri sayesinde
kaynak kullanm verimliliĈini artrmasna
olanak tanyor. Böylece kurumlar
binlerce uygulamay tek bir iĆletim sistemi
oturumuna sahip tek bir sistem üzerinde
barndrabiliyor. Donanmdan baĈmsz
bu sanallaĆtrma özelliĈi iĆ hedeýerine
göre dinamik olarak kendisini uyarlyor ve
sisteme %1’den az ek yük getiriyor. Saniyeler
içinde çalĆtrlp kullanma hazr hale gelen

90öDEORQODU×YH'HUOHPHOHUL
Bulut ortamlarnda uygulamalar hzl
devreye almak için, son derece otomatik
ve oturmuĆ uygulama paketleme ve tahsis
özellikleri gerekiyor. Oracle VM ąablonlar
(VM Templates), önceden kurulmuĆ ve
önceden konågürasyonu yaplmĆ kurumsal
yazlmlar içeren sanal makine imajlar
sunuyor. Bu imajlar kullanarak uygulamalar
hzl bir biçimde geliĆtirilebiliyor,
paketlenebiliyor ve daĈtlyor. Uygulama
kurulumlarn hzlandran ve basitleĆtiren
Oracle VM ąablonlar, üretim, geliĆtirme veya
test ortamlarnda hata risklerini azaltmaya
da yardmc oluyor. Her bir VM Ćablonu
temelde bir yazlm aygtdr, çünkü ayn
donanm aygtlarnda olduĈu gibi önceden
hazrlanmĆlardr ve devreye alnmalar son
derece kolaydr.
Bu tür bir uygulama paketlemesinin bir
sonraki seviyesinde VM Derlemeleri (VM
Assemblies) kavram devreye girer. Yazlm
aygtlar kullanĆl olmakla birlikte, kurumsal
uygulamalar her zaman müstakil çalĆan VM
öĈeleri olmazlar; bazen birden fazla VM’ye
yaylmĆ, karmaĆk, çok katmanl uygulamalar
olurlar. Web katmannda birden fazla VM,
ortakatmanda diĈer VM’ler, veritaban
katmannda baĆka VM’ler bulunabilir. Farkl
VM’lere yaylan bu uygulamalarn kolay
hayata geçirilecek Ćekilde paketlenebilmeleri
için bir yol gerekir.
ĉĆte Oracle Virtual Assembly Builder, bu
tür çok katmanl, daĈtk bir uygulamay
alarak, aygtlarn yaptĈna çok benzer bir
Ćekilde yeniden kullanlabilen bir derleme
halinde paketliyor. Bu teknoloji, gerek
genel gerek özel bulut ortamlarnda bir
uygulama kütüphanesi ve paylaĆml servisler
oluĆturmak için kritik bir unsur
oluĆturuyor.

9HULWDEDQ×YH'HSRODPD*ULGL
Oracle’n IaaS yapsnn üzerinde, bulut
ortamndaki modern uygulamalar inĆa etmek
için gerekli üst seviyedeki yazlm bileĆenleri
yer alyor. Son derece optimize edilmiĆ bir
PaaS katman için, åziksel ve sanal bulut
altyaps kadar hzl ve kesintisiz bir biçimde
sunulmas gereken yüksek performansl
veritaban ve ortakatman servislerine ihtiyaç
var.
Oracle Database, 2003 ylnda çkan 10g
sürümünden beri aĈiĆlem (grid computing)
özellikleri sunuyor. Bu tarihten itibaren
Oracle, kümelendirme alannda Oracle Real
Application Clusters (RAC) ile; depolama
sanallaĆtrmas ve yönetimi alannda
Automatic Storage Management (ASM) ile;
veritaban performans alannda ise InMemory Database Cache ile veritabannn
grid özelliklerini sürekli geliĆtirdi. Daha haåf
veritaban servisleri gerektiĈinde ise, Oracle
Berkeley DB ve MySQL de Oracle tarafndan
aktif Ćekilde geliĆtirilen ve desteklenen olas
seçenekler arasnda yer alyor.
Oracle RAC’n piyasaya çkĆndan
bugüne tam 10 yl geçmesine raĈmen,
diĈer veritaban üreticilerinin hiçbiri,
öngörülebilir performans, ölçeklenebilirlik,
eriĆilebilirlik gibi veritaban kümesi
özelliklerinin eĆdeĈerine sahip bir veritaban
ürünü sunamad. RAC, grid mimarisini ve
mekanizmalarn desteklemesi ve özellikle
de dinamik olarak düĈüm ekleme ve
çkarma becerisiyle veritaban teknolojileri
arasnda benzersiz konumunu sürdürüyor.
Bu özellikler özel bulutun gerektirdiĈi esnek
kapasiteyi desteklemekle kalmyor, Ćirketlerde
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süregelen güncelleme, yama yüklemesi,
uygulama geçiĆleri gibi yönetim görevlerini
iĆ sürekliliĈini sekteye uĈratmadan büyük
ölçüde kolaylaĆtryor.
Oracle RAC, tüm Oracle iĆletim sistemi ve
sanallaĆtrma platformlarn destekliyor ve
veritabann veya uygulamay durdurmaya
gerek kalmadan küme düĈümlerinin
çevrimiçi olarak eklenip çkartlabilmesine
olanak tanyor. Veritabann (ve aĆaĈda
görüleceĈi gibi ortakatman yazlmlarn)
gerek åziksel gerek sanal küme düĈümleri
üzerinde çalĆtrma becerisi, bulut
ortamlarnda en geniĆ kurulum seçeneklerine
sahip olmasn saĈlyor.
RAC’n bulut uygulamalar için önem taĆyan
bir diĈer yeni özelliĈi Oracle RAC One
Node olarak karĆmza çkyor. Oracle RAC
One Node, tek düĈümlü bir Oracle RAC
versiyonu olarak Oracle müĆterilerinin tüm
veritaban ihtiyaçlar için tek bir kurulum
modeli üzerinde standartlaĆtrmaya gitmesine
olanak tanyor. Çok sayda veritabannn
minimum ek yükle tek bir küme halinde
konsolide edilmesine izin verirken, hata
durumunda yedek sisteme geçme korumas
(failover protection), sistemleri kesintiye
uĈratmadan güncelleme (rolling upgrade)
gibi yüksek eriĆilebilirlik faydalar da
sunuyor.
Automatic Storage Management özelliĈi,
veritabanlar için, ayn zamanda dinamik ve
otomatik olarak ayarlanabilen bir depolama
grid’i oluĆturuyor. Oracle RAC altnda
depolama sistemlerini devreye almak için
en yaygn yöntem haline gelen Automatic
Storage Management, veritaban yöneticileri
için büyük yönetim ve verimlilik avantajlar
sunuyor. Bu basit yönetim Ćekli, veritaban
servislerini bir bulut kapsamnda sunmak
isteyenler için de ideal.
Oracle In-Memory Database Cache, Oracle
Database’deki belirli tablolarn, satrlarn
ve sütunlarn ortakatmandaki sunucularn
belleĈinde önbelleklenmesini saĈlayarak
çok düĆük gecikme süreleri ve yüksek veri
transfer hzlar elde edilmesine olanak
tanyor. Bu durumda da veriler Oracle
Database ile eĆleĆmiĆ olarak kalmaya ve
standart SQL arabiriminden eriĆilmeye devam
ediyor. Oracle In-Memory Database Cache
ayrca esnek ölçeklenebilirlik ve yüksek
eriĆilebilirlik için kümelemeyi de destekliyor.
 /LQN3OXV
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Bulut biliĆimin daha önce bahsedilen
özellikleri içinde, esnek kapasite genelde
pek çok uygulama için yüksek öncelik
taĆyor. Bir altyapnn farkl uygulamalarn
deĈiĆen ihtiyaçlarna kendini otomatik
olarak uyarlamas, daha azla daha çok
iĆ baĆarabileceĈi anlamna geliyor: Her
uygulama için en aĈr iĆ yükü senaryosuna
göre ayr ayr kaynak tahsisat yaplmasna
gerek kalmadan, uygulama SLA’lerine
(Servis Seviyesi AnlaĆmas) uygun Ćekilde
daha iyi performans sunabiliyor.
Oracle Fusion Middleware ise, Oracle
Application Grid ad verilen bir gurup ürün
sayesinde, Oracle Database ve depolama
çözümlerindeki grid mimarisine benzer
Ćekilde, ortakatmanda güçlü bir grid desteĈi
saĈlyor. Veritaban grid’inde oduĈu gibi,
uygulama grid’i ortakatman sunucularn
içeren bir havuzun tek ve büyük bir sunucu
gibi çalĆmasn mümkün klyor. ĉhtiyaca
göre sadece düĈümler eklenerek veya
çkartlarak kapasite artrm veya azaltm
yaplabiliyor.
Oracle’n uygulama grid’ini oluĆturan
baĆlca teknolojiler arasnda, uygulama
sunucularnn amiral gemisi olan Oracle
WebLogic Server, bellek içi veri gridi
servisleri sunan Oracle Coherence, haåf
ve çok hzl Java runtime ortamlar sunan
JRockit JVM, ve iĆlem izleme ve yönetim
özellikleri sunan Oracle Tuxedo yer alyor.
Oracle WebLogic Server, Oracle Fusion
Middleware içindeki çekirdeĈi, Java EE
uygulama sunucusu teknolojisi oluĆturuyor.
Otomatik yük dengelemesi, failover desteĈi
ve düĈümleri dinamik ekleme/çkarma
becerisi gibi kümeleme özellikleriyle,
kapasite ayarlamalarnda temel mekanizma
olarak hizmet ediyor. WebLogic Server’n
kümeleme özelliĈi gerek konsol gerek script
tabanl otomatik kapasite ayarlamalarn
destekleyerek hem çok çeĆitli ihtiyaçlar
için esneklik sunuyor hem de kullanm
kolaylĈn artryor. WebLogic Server’n
kümeleme yönetim arac, Oracle Enterprise
Manager altyapsna kolayca entegre
olarak, tüm özel bulut altyapsnn tek bir
konsoldan birleĆik olarak yönetilmesine
olanak tanyor.
Oracle Coherence, Java, .NET ve C++
nesneleri için bellek içi veri grid önbelleĈi

sunarak WebLogic Server’ zenginleĆtiriyor.
Coherence, veriyi – potansiyel olarak
çok büyük miktarlarda veriyi – bellekte
önbellekleyerek ve böylece veriye disk
eriĆim hzlaryla deĈil bellek hzlaryla
eriĆerek, veri-yoĈun hareket iĆleme veya
analiz uygulamalarnn performansn,
güvenilirliĈini ve ölçeklenebilirliĈini
büyük ölçüde artryor. Grid’e düĈümler
eklenip çkarldkça, Coherence otomatik
olarak veri nesnelerini en optimum Ćekilde
yeniden bölmelere ayrarak daĈtyor ve
bu özelliĈiyle yine uygulama gridlerinin
ve bulutlarn esnek kapasite ihtiyacn
desteklemiĆ oluyor. Bu mekanizmann
yönetimi de Oracle Enterprise
Manager üzerinden kolay bir Ćekilde
gerçekleĆtirilebiliyor.
WebLogic Server ve Coherence, WebLogic
Suite ad verilen bir ürün kapsamnda
JRockit Java Virtual Machine (JVM) gibi
ilave uygulama grid’i bileĆenleriyle birlikte
geliyor.
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Uygulama grid’i gibi esnek kapasite özelliĈi
saĈlayan temel bir mekanizmay devreye
aldktan sonraki adm, sadece altyapy
paylaĆtrmakla kalmayp servisleri de
paylaĆtran özel bir bulut kurmaktr. Servis
Odakl Mimari (SOA), uygulamalar, XML,
SOAP ve çeĆitli WS-* spesiåkasyonlar
araclĈyla eriĆilebilen, yeniden
kullanlabilir bileĆenler olarak modüler hale
getirme yaklaĆmyla, eksiksiz bir baĆlangç
noktas oluĆturuyor.
Oracle SOA Suite ürünü, PaaS tabanl özel
bulutun merkezinde yeniden kullanlabilir
bileĆenler oluĆturabilmek için kapsaml
ama kullanm kolay bir temel sunuyor.
JDeveloper ve SCA Designer gibi araçlarn
sürükle-brak destekli, zengin SOA bileĆen
özellikleri bileĆenlerin hzl bir Ćekilde
oluĆturulmasna ve ardndan uygulamalara
eklenmesine olanak tanyor.
Oracle Service Bus, PaaS bulutu üzerinden
bileĆenleri farkl departmanlardaki
uygulama geliĆtiricilerinin kullanmna
açmak için kolay bir yol saĈlyor. Uçtan
uca oturum takip özelliĈi ve Oracle
Business Activity Monitoring arac, gerek
PaaS yapsn çalĆr durumda tutmakla

yükümlü BT departman, gerek farkl
departmanlarda iĆle ilgili performans
göstergeleriyle ilgilenen uygulama
sahiplerine çeĆitli ölçüm deĈerlerini
graåksel olarak sunuyor.
ÇoĈu Ćirket, PaaS yaplarna, SOA
bileĆenlerinin yan sra, bir ĉĆ
Süreçleri Yönetim (BPM) çats altnda
yönetebilecekleri iĆ süreci bileĆenlerini
dâhil etme ihtiyac duyuyor. Oracle BPEL
Process Manager ürünü, gerek yeni gerek
eski varlklardan BPEL süreç bileĆenleri
oluĆturmak için federasyon özelliĈi
sunduĈu gibi, farkl departmanlarn PaaS
tabanl BPEL bileĆenlerini de kendi iĆ
akĆlarna dahil edebilmeleri için gerekli
esnekliĈi saĈlyor.
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SOA ve BPM bileĆenleri gibi, standart
ve paylaĆml kullanc arayüz (UI)
bileĆenleri de bir Ćirketin PaaS yapsna
dâhil etmek isteyeceĈi bileĆenler arasnda
ön sralarda yer alyor. Merkezi olarak
yönetilen bir kullanc arayüz bileĆenleri
kütüphanesi, farkl departmanlardaki
uygulama sahiplerine çözümleri
oluĆturmalar için iyi bir baĆlangç noktas
sunduĈu gibi, BT departmanna da
kurum çapndaki kullanc arayüzlerinin
birbirleriyle tutarl olmasn saĈlamak için
gerekli denetim olanaĈn tanyor.
UI (kullanc arayüzü) teknolojileri, PaaS
ortamnda bulut yapsnn self-servis
arayüzünün temeli olarak ilave bir rol de
üstleniyorlar. ÇoĈu durumda bu arayüz,
kullanc kimlik doĈrulamalarn yapmak,
üstlendikleri rollere göre eriĆim izinlerini
belirlemek ve platformun uygulama
geliĆtirme ve oluĆturma süreçleri için
gerekli paylaĆml bileĆenlerini sunmak
için bir kimlik yönetim sistemiyle yakn
iliĆki halinde çalĆan bir portal oluyor.
Oracle WebCenter Suite, PaaS
kapsamnda yeniden kullanlabilir
UI bileĆenleri oluĆturmak için ideal
bir teknoloji sunuyor. Temalar ve
‘skinler’ uygulamalarn – tüm Web
arabiriminin veya belirli bir departmana
ait ksmlarnn – görünümünü katmanl
bir Ćekilde özelleĆtirmek için güçlü
özelliklerle geliyor.
Advanced Personalization Framework,

kullanc arayüzünün kullanmnn ve
kullanc aktivitelerine göre arayüze iletilen
bilginin daha da özelleĆtirilmesini saĈlayan
ideal bir araç. ĉĆ kullanclarnn ekranlarn
kendi istedikleri gibi düzenlemelerine
izin verirken, kurumsal bilgi güvenliĈi de
saĈlyor.

.LPOLN<|QHWLPL
Pek çok Ćirketin özel bir bulut oluĆtururken
yüksek öncelik verdiĈi konulardan biri
kimlik ve eriĆim yönetimi olarak karĆmza
çkyor. Özellikle yüksek seviyede
denetleme gerektiren ve/veya hassas
müĆteri verilerini içeren domainlere sahip
Ćirketlerde bulutun self-servis yaps önemli
bir engel teĆkil edebiliyor. Zengin kimlik ve
eriĆim yönetim mekanizmalarn tek Ćifreyle
giriĆ (single sign-on) gibi kullanm kolaylĈ
saĈlayan özelliklerle dengelemek gerekiyor.
Kritik güvenlik ihtiyaçlarna sahip bir
ortamda PaaS yapsn yüksek bir selfservis seviyesiyle hayata geçirebilmek için,
güvenliĈin sonradan eklenmediĈi, tüm
mimariye yayldĈ bir yaklaĆm gerekiyor.
Oracle Fusion Middleware’in önemli ve
güçlü özellikleri arasnda, bu paketteki
her bir ürünün kendi snýarnda en iyi
güvenliĈi sunmasnn yan sra, güvenlik
mekanizmalarnn iyi entegre edilmiĆ

olmas, kurulum kolaylĈ, deĈiĆim
kolaylĈ ve yüksek güvenilirlik yer alyor.
Oracle Identity and Access Management
Suite bir PaaS yapsnda eriĆim ve güvenliĈi
yönetmek için ideal bir ortam saĈlyor.
Bu paketteki Oracle Access Manager
ürünü, kurumsal dizinleri ve tek Ćifreyle
giriĆ mekanizmasn destekliyor. Oracle
Entitlements Server ürünü, çok daĈtk
(decentralized) PaaS ortamlar için merkezi
eriĆim kontrol denetimi kurallar sunar.
Oracle Identity Manager, kaynak tahsisi
ve yönetimi konusunda snfnn en iyi
çözümü olarak kullanc hesaplarnn
uygulamalara ve dizinlere eklenmesi,
güncellenmesi ve silinmesi sürecini
otomatik hale getiriyor. Hangi kullancnn
hangi kaynaklara eriĆtiĈini gösteren
detayl raporlarla da yasal uyumluluk
saĈlanyor. Oracle Identity Federation
ile gelen kendi baĆna çalĆan, esnek bir
‘çok-protokollü’ federasyon sunucusu,
mevcut kimlik ve eriĆim sistemlerine
hzla entegre edilebiliyor. Önde gelen
standart protokolleri destekleyen bu ürün,
ilave kimliklerin ve kimlik bilgilerinin
yönetim ve bakm için ek maliyet
getirmeden, kimliklerin farkl üreticiler,
müĆteriler ve iĆ ortaklar arasnda güvenle
paylaĆlabilmesine olanak veriyor.
/LQN3OXV 
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eritabanlarn Özel Bulut üzerinde

sistemini içeriyor. MüĆterinin sistemleri

konsolide etmek, veritaban

tanmlamak ve konågüre etmek için

hizmetlerinin sunulmasnda yeni

üstleneceĈi iĆ yükünü azaltan bu

bir model olarak ilgi görüyor.

seçenek “kendi bulutunu oluĆturma”

Oracle’n Özel Bulut Veritaban stratejisi hayata

seçeneĈinden daha üstün olmakla birlikte,

geçirilirken üç seçenek sunuluyor:

yine de veritaban, kümeleme yazlm ve
uygulamalar için önemli bir kurulum ve

.HQGLEXOXWXQXROX÷WXUPD

konågürasyon süresi ayrmay gerektiriyor.

Bu seçenekte, BT departmannn
konsolidasyon aĆamalarn bizzat, adm

2UDFOH([DGDWD'DWDEDVH
0DFKLQH

adm izlemesi söz konusu. Ayrca donanm

Özel Buluta yönelik olarak hazr kurulu

ve depolama mimarilerinin tanmlanmas

gelen altyaplara en iyi örneklerden biri olan

ve veritabannn Altyap Bulutu mu yoksa

Oracle Exadata Database Machine, Oracle

Veritaban Bulutu mu içinde devreye alnacaĈna

RAC, ASM, WLM/QoS ve Clusterware

karar verilmesi gerekiyor.

dâhil olmak üzere, standart bir kurulum

rasyonalizasyon, standartlaĆtrma ve

için tanmlanmĆ tüm teknolojileri içeriyor.

hazr” bir çözüm olarak devreye almalar yeterli

5HIHUDQV.RQILJUDV\RQODU

Sunucular, depolama sistemini ve aĈlar

oluyor. Oracle Exadata Database Machine’in

Bu konågürasyon önceden tanmlanmĆ ve

tek ve entegre bir pakette birleĆtirdiĈi için

veritaban ve depolama yazlmnn tüm ince

önceden ayarlanmĆ sunucu ve depolama

zorlu entegrasyon problemlerini ortadan

ayarlar ve optimizasyonlar, OLAP ve Veri

kaldryor ve özellikle uçtan uca en yüksek

Ambar gibi karma iĆ yüklerine karĆ kat be kat

performans sunan model olarak kabul

yüksek performans verecek Ćekilde yaplmĆ

ediliyor. MüĆterilerin, tüm rasyonalizasyon

bulunuyor. Modüler ve geniĆleyebilir özellikte,

ve standartlaĆtrma sürecini adm adm

tümüyle hatalara karĆ dayankl ve bakm

izlemek yerine Oracle Exadata Database

yaplabilir Ćekilde tasarlanan ve sektörde

Machine’i, konsolidasyon ve Özel Bulut

kendini en çok kantlamĆ teknolojileri içeren

Veritaban kurulumlar için “kullanma

bu sistemi kullanan müĆteriler, çok sayda pahal
sunucu satn alma ihtiyac ortadan kalktĈ
için maliyetten tasarruf ediyorlar. Donanm
gereksinimlerini büyük ölçüde azaltan Oracle
Exadata Database Machine’in OneCommand
özelliĈi, tüm Exadata sisteminin dakikalar içinde
konågüre edilebilmesine olanak tanrken, benzer
konågürasyonlarn tamamlanmas haftalar
alabiliyor.
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JHOL÷WLUGL%XVWUDWHML÷LUNHWH
2/73YHULWDEDQ×IRQNVL\RQDOLWHVL
ND]DQG×UDFDNELUGL]LVWDQGDUW
GRQDQ×P\D]×O×PYHL÷VUHFLQL
LoHUL\RUGX

+

)HG([KRPRMHQYH|QJ|UOHELOLU
ELUELOL÷LPRUWDP×QDLKWL\Do
GX\X\RUGX%XRUWDP)HG(;%7
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´%XOXWELOL÷LPLQKHUDG×P×QGD
\DQ×Q×]GD\×]µ

2UNXQ(5$5'$ø
2UDFOH%76WUDWHML 9HUL0HUNH]L
,QVLJKW3URJUDP'LUHNW|U

%XOXWELOL÷LPKDNN×QGDNL
|QHPOLQRNWDODUDDo×NO×N
JHWLUHQ%76WUDWHML 9HUL
0HUNH]L,QVLJKW3URJUDP
'LUHNW|U2UNXQ(5$5'$ø
EXOXWELOL÷LPLQKHUDG×P×QGD
YHNXUXOX÷ODU×QNRQX\ODLOJLOL
WPNDUDUD÷DPDODU×QGD
X]PDQHNLSOHUL\OHGHVWHN
ROPD\DKD]×UROGXNODU×Q×
EHOLUWL\RU
 /LQN3OXV

%XOXWELOL÷LPH\|QHOPHQLQDUG×QGD
QHOHU\DW×\RU"
2UNXQ(5$5'$øGünümüzde bulut
biliĆimin bu kadar önemli bir hale
gelmesinin sebeplerini Ćirketlerin yaĆam
döngüleri içerisinde karĆlaĆtĈ baz
temel zorluklara baĈlayabiliriz. Peki, bu
zorluklar arasnda neleri sralayabiliriz?
Özellikle son on yldr hzla artan
satnalmalar sonucu Ćirketlerin
yönetimine geçen veri merkezlerinin
genelde sadece belli bir kaç hizmeti
saĈlar durumda olmalar ve yüksek
oranda daĈnk coĈrafyada veya yapda
bulunmas, aĆlmas gereken önemli
bir zorluk olarak karĆmza çkyor.
Bunun dĆnda; veri merkezlerinin
kapasitelerinin ve kabiliyetlerinin
sadece bölgesel gereksinimlere göre
belirlenmiĆ olmas, uyuĆmayan veya
eksik operasyonel süreçlerin daĈnk
bir BT mimarisine yol açmĆ olmas,
bahsi geçen bütün bu sebeplerden
dolay birçok farkl lokasyonda yerleĆik
BT ekipleri arasnda tekerrür eden
süreçlerin ve efor saråyatnn oluĆmas,
sürekli yangn söndürmek ve yüksek
seviyede konsantrasyon gerektiren
bakm aktiviteleri nedeniyle yenilikçi
BT giriĆimlerine zaman ayrlamamas da
Ćirketlerin yüzleĆmesi gereken önemli
zorluklar arasnda öne çkyor.
öLUNHWOHUEXOXWELOL÷LPHJHoHUNHQ
QHOHULKHGHIOL\RUODU"%HNOHQWLOHUL
QHOHU"
2UNXQ(5$5'$øKonsolide edilen
ortamlar ve bunlarn bir hizmet
Ćeklinde alnmas sayesinde ilk yatrm
maliyetleri azalyor ve bakm, iĆletme
gibi operasyonel giderlerde tasarruf
elde ediliyor. ąirketler hzl geliĆtirilen
servisler sayesinde müĆterilerine doĈru
bir zaman planlamas ile yeni ürünlerini
sunabiliyorlar. Pazara zamannda

reaksiyon verebilmeyi saĈlayan bu
avantaj baz Ćirketler için hayati önem
taĆyabiliyor. Bunun dĆnda, bulut
biliĆim ile BT departmann bir gider
merkezi olmaktan çkararak, bir gelir
merkezi haline dönüĆtürebilmek
mümkün hale geliyor. Ayrca bulut
biliĆim; yüksek performans, eriĆilebilirlik,
güvenlik, kaynak yönetimi, paylaĆml
kaynaklar, daha az konågürasyon,
standart veritaban ortamlar/iĆletim
sistemleri, düĆük sermaye gereksinimi,
düĆük iĆletme/bakm giderleri gibi
beklenti ve hedeýer nedeniyle de tercih
ediliyor.
2UDFOHRODUDNEXOXWELOL÷LPLQ
JHOL÷PHVLQGHYHKD\DWD
JHoLULOPHVLQGHNULWLNJ|UGùQ]
QRNWDODUQHOHUGLU"
2UNXQ(5$5'$øÖzellikle Sun
satnalmasndan sonra A’dan Z’ye
birbirleri ile çalĆmak için optimize
edilmiĆ donanm ve yazlmlar
geliĆtirilmesi en önemli odak noktamz
oldu. Bugün ürün portföyümüze
baktĈnzda, bir Ćirketin donanm
altyapsndan, gerek müĆteriler gerekse
hissedarlar ile en üst düzeyde etkileĆime
kadar her katmanda bir çözümümüz
bulunuyor. Bulut biliĆimde servis
saĈlayclar (gerek kendi Ćirketlerine
hizmet saĈlayan merkezi bir BT yaps
gerekse dĆkaynak tedarik ve yönetim
olarak müĆterilerine bu hizmeti sunan
servis saĈlayclar) açsndan önümüzde
önemli bir yol haritas var. Yatrmlarn
en efektif geri dönüĆü ve toplam
sahip olma maliyetlerine bakldĈnda
sektörde atlmas gereken admlar Ću
Ćekilde sralanabilir: Konsolidasyon,
standardizasyon, sanallaĆtrma ve
optimizasyon.
Bu dört adm gerçekten çok önemli.
Bugün Ćirketlerin en zorlandĈ ve bazen

hata yaptklar nokta bu admlardan
birini atlayarak bir üst seviyede
hizmetler sunmaya çalĆmalar. ÖrneĈin
altyapsnda belli bir konsolidasyona
gitmeden, çok daĈnk bir donanm
yaps ve fazla sayda düĆük kullanm
kapasitesinde veri merkezine sahip
Ćirketler, otomasyona veya daĈnk
ortam üzerinde sanallaĆtrmaya
gitmeye çalĆtklarnda toplam sahip
olma maliyetleri çok yüksek seviyelere
çkabiliyor. Genellikle bu karmaĆk
ortam iĆletmek için öyle çok efor sarf
ediliyor ki, katma deĈerli hizmetlerin
sunulmas yerine günlük problemlerle
boĈuĆma öne çkyor. Nitelikli eleman
konusunda sknts olmayan Ćirketler
bile, tavsiye edilen yolu izleyerek
çalĆanlarndan maksimum fayday
saĈlamann, çoĈunu iĆletme ve bakm
faaliyetlerinde kullanmak yerine yenilikçi
çözümler geliĆtirmeye adamann
getireceĈi faydalar hesaplama konusunda
zaåyet gösterebiliyorlar.
6L]LQ|QHUGLùLQL]\DNOD÷×PQHGLU"
2UNXQ(5$5'$øBu bilgilerin
ĆĈnda önerilen yaklaĆmda, ilk
olarak uygulamalarn bir envanterinin
çkarlmas gerekiyor. Hep ayn
seviyede yük çeken, sadece belli
donanmlara baĈl, fazla miktarda dikey
ölçeklendirilmiĆ uygulamalar genellikle
bulut ortamna uygun olmuyor. Bulut
ortamnda konumlandrlabilecek
uygulamalar tayin ettikten sonra bunlar
adm adm nasl bir platformda ve nasl
bir altyapda sunabileceĈinizi gözden
geçirerek, srasyla konsolidasyon,
standardizasyon, sanallaĆtrma ve
optimizasyon aĆamalarna geçiyorsunuz.
Kabaca açklamak gerekirse, öncelikle
donanmlarnzn ve uygulamalarnzn
konsolide edilmesi, kapladklar yerlerin
azaltlmas, operasyonel giderlerin ve

kapasite kullanmnn iyileĆtirilmesi
ilk adm olarak karĆmza çkyor.
Daha sonra bunu bir adm öteye
götürmek, donanm, iĆletim sistemi
gibi bileĆenlerin çeĆitliliĈini azaltmak,
bu noktada hem konusuna hakim
çekirdek bir iĆgücü ile optimizasyona
gitmek, hem de iĆletme ve bakm
maliyetlerini düĆürmek söz konusu.
Bu altyap saĈlandktan sonra
sanallaĆtrma ve ilgili bileĆenlerin
devreye alnmas ile veritaban veya
arakatman gibi hizmetlerin bir platform
ortamnda sunulmas hedeýeniyor.
Bunu geliĆtirerek, üzerinde çalĆan
uygulamalarn da portföye eklenmesi
mümkün. Fakat hangi senaryo olursa
olsun, son olarak bir optimizasyon,
tüm süreçlerin, self-servis hizmetlerin,
ölçüm ve faturalandrmann mümkün
olan en yoĈun Ćekilde otomasyona
dayandrlmas Ćeklinde karĆmza
çkyor. Bu yolda yaplan yatrmlarn
akllca ve stratejik olarak planlamas,
genellikle donanmlarn kullanma
özürleri hesaba katlarak yeni platform
bileĆenlerinin satn almlarnn
bütçelenmesi ve yönetim araçlarnn
önceden bu donanm yatrmlar göz
önüne alnarak seçilmesi öne çkan
birkaç kritik nokta.

ihtiyaçlarna göre geliĆtirilmiĆ ve
‘Enterprise Manager’ (EM) ürünümüzün
içerisine entegre olmuĆ durumdalar.
EM arakatman, veritaban, iĆletim
sistemi, sanallaĆtrma, host baznda
donanm bileĆenleri olmak üzere tüm
“Bulut Platformu”nu ortak bir noktadan
yönetme kabiliyetlerine doĈru evrimini
tamamlamĆ durumda. Bir örnek vermek
gerekirse, Real User Experience Insight
(RUEI) ürünümüz özellikle bulut
ortamda son kullanclara sunulan
uygulamalarn performansn ölçerek,
hangi bileĆenlerin pozitif ya da negatif
etkilerinin olduĈunu analiz ederek,
servis saĈlaycya direkt olarak problemli
noktalarn kaynaĈn gösteren bir
bileĆen halini ald. Bu özellikle SLA/QoS
yönetimi açsndan çok önemli bir nokta.
Ancak EM ürünü sadece bu kadarla da
kalmyor, bugün BT departmanlarnn
ya da bulut servis saĈlayclarn
kullanclarnn harcadklar kaynaklar
için borçlandrmas genellikle aylk
sabit giderler (kullanlan baz hizmet
için) ve dinamik baz deĈiĆkenler
(kullanlan ek CPU, RAM, depolama
alan) gibi faktörlere dayanyor. EM
ürünü içinde geliĆtirdiĈimiz yeni bir

2UDFOH·×QEXOXWELOL÷LPELOH÷HQOHULQL
YHWHNQRORMLOHULQLGHùHUOHQGLULU
PLVLQL]"g]HOOLNOHV|]HWPHN
LVWHGLùLQL]|QHo×NDQQHOHUYDU"
2UNXQ(5$5'$øOracle’n bulut
biliĆim bileĆenleri ve teknolojileri
geçmiĆten gelen çok büyük bir bilgi
birikimine ve geliĆtirme sürecine
dayanyor. Özellikle çok geliĆmiĆ
bulut biliĆim yönetim araçlar öne
çkarak kuruluĆlarn yakn takibine
ve kullanmna girmiĆ durumda. Bu
yönetim çözümleri, müĆterilerin
/LQN3OXV 

.$3$..21868

Yatrmlarn en efektif
geri dönüĆü ve toplam
sahip olma maliyetlerine
bakldĈnda sektörde
atlmas gereken en
önemli admlar Ću Ćekilde
sralanabilir: Konsolidasyon,
standardizasyon,
sanallaĆtrma ve
optimizasyon.
özellik, hizmeti alan kiĆi veya kurumlarn
‘kullandĈn kadar öde’ konsepti içinde
borçlandrlmasna dayanyor. ĉlgili
bileĆenler hizmet olarak alnan dinamik
deĈiĆkenlerin ne kadar süre boyunca
ne kapasitede alndĈn ölçerek,
adl ve raporlanabilen bir tabloya
dönüĆtürülmesini saĈlyor.
öLUNHWOHUHEXOXWELOL÷LP\ROXQGD
VWUDWHMLNRODUDN\ROJ|VWHUPH
oDO×÷PDODU×Q×]YDUP×"
2UNXQ(5$5'$øÇok güzel bir
noktaya deĈindiniz. Oracle bünyesinde
bu konuda çalĆan bir çok birim var.
MüĆteri temsilcilerimiz seviyesinde
kendilerine yukarda söz ettiĈimiz
konularda her zaman açklk getirmeye
çalĆyoruz. Ancak BT yaplar büyük
ve karmaĆk olan kurumsal veya
kamu müĆterilerimize stratejik olarak
destek olmak amacyla kurulmuĆ bir
iĆ birimimiz var. Industries Business
Unit (IBU) ad altnda faaliyet gösteren
bu birim de kendi içinde alt birimlere
ayrlmĆ durumda. Farkl sektörler
(örneĈin kamu, telekomünikasyon,
ånans, otomotiv, perakende, vb) için
hali hazrda tamamiyle birbirine entegre
çalĆan çözüm ürün setlerimiz bulunuyor.
Bu ürünler, sektördeki deneyimimizden
aynmĆ ve derlenmiĆ `Best Practice`

 /LQN3OXV

süreçleri de bünyelerinde barndryor. Bu
çözüm setleri özellikle yatrmlarn yeni
yapmaya baĆlayan veya belli noktalarda
skntlar çakan Ćirketler için büyük
kolaylklar saĈlyor.
Bunun dĆnda baz alternatif çözümler
arayan, teknoloji konusunda bir sçrama
yapmak isteyen Ćirketlere özel çalĆmalar
yapan Oracle Modernizasyon ekibimiz
bulunmakta. Mainframe alternatiýeri,
düĆük sahip olma maliyetli açk sistemler
ve benzeri konularda kapsam ufak fakat
etkisi büyük projelerde kendilerine
önemli roller düĆüyor.
Bir de büyük yatrmlar yapmĆ, karmaĆk
altyaplar ve uygulamalar olan Ćirketler
var. DoĈal döngü gereĈi bu Ćirketler de
iĆletme ve bakm maliyetlerini düĆürmek,
daha efektif olmak yolunda baz stratejik
kararlar alma aĆamasndalar. IBU altnda
faaliyet gösteren ‘IT Strategy & Data
Center Insight’ biriminin amac da
bu müĆterilere vizyon ve misyonlar
doĈrultusunda, BT ile iĆbirimlerinin
paralel ilerlemeleri için ihtiyaç
duyduklar transformasyonlar konusunda
danĆmanlk yapmak. Bulut konusunda
nasl adm atacaklar konusunda
Ćüpheleri olan veya mevcut ortamlarn
iyileĆtirmek isteyen, BT departmanlarnn
kaynaklarn bir gider merkezi olmaktan
çkarp dĆarya hizmete açarak gelir
merkezi haline dönüĆtürmek isteyen,
Ćirket içinde özel bulut kurmak ve
hangi iĆ birimlerinin BT’ye ne maliyetler
getirdiĈini ölçmek isteyen Ćirketler;
gittikçe artan bir hzda kapmz
çalyorlar.
'DWD&HQWHU,QVLJKWSURJUDP×\OD
QDV×OELUVUHoWHQV|]HGL\RUX]"
úOJLOHQHQOHUVL]LQOHQDV×OWHPDVD
JHoPHOL"
2UNXQ(5$5'$øBu, danĆmanlk
hizmetini almak isteyen müĆterilere özel
hazrlanan ve duruma göre 2-3 hafta ile
6-8 hafta arasnda süren bir program.
Her bir çkt o müĆteriye özel oluyor.
Mevcut ortamlarnda kullandklar
donanm ve yazlm bileĆenlerinin detayl

analizi, varmak istedikleri noktada en
optimum sonucu verecek yeni bileĆenlerin
tayini, bu dönüĆüm için gerekli olan yol
haritas, yaplacak yatrmlarn toplam sahip
olma maliyetleri ve yatrmn geri dönüĆ
analizleri müĆteriye sunuluyor. BaĆndan
bu yana tüm dünyada yüzlerce müĆteri
için gerçekleĆtirdiĈimiz bu çalĆmaya ilgi
gün geçtikçe büyüyor. Klasik danĆmanlk
kavramnn dĆna çkan bir hizmet, çünkü
hedef olarak sadece Oracle ürünleri ile
çalĆlmyor. DiĈer årmalarn çözümlerine
yaplan yatrmlarn gözard edilmesi
söz konusu deĈil. Bu ve gelecek yeni
bileĆenlerin en optimum Ćekilde çalĆmas
için gerekli ortamn, konularnda uzman
ve ürünleri birebir tanyan, yllarn bu
ürünlere adamĆ uzmanlar tarafndan
analiz edilmesi ve bir yol haritasnn
çkarlmas söz konusu. Geri dönüĆ o kadar
pozitif ki bazen ayn yl içerisinde ayn
müĆterinin birden fazla danĆmanlk talebi
olabiliyor. Hizmetin kapsam Ću konular
barndryor: Servis platformlar (AĈ ve
tesis, depolama, sunucu, sanal makinalar),
Veri Merkezi Planlamas (Mimari Planlama,
Hizmet Planlamas), Veri Merkezi Dizayn
(Bilgi YaĆam Döngüsü Yönetimi, Güvenlik
Yönetimi, Sürüm Yönetimi, Konågürasyon
ve DeĈiĆim Yönetimi, SLA Yönetimi), Veri
Merkezi Operasyonlar (Hizmete Sunma ve
Yama Yönetimi, Kapasite Kullanm Yönetimi,
Performans Yönetimi, Destek Yönetimi)
ve Servis Odakl Mimari (SOA) tabanl
entegrasyon. Ayrca Ortakatman ürünleri,
Kurumsal Kaynak Planlamas ve ĉĆ Zekas gibi
konulara bakan bir ekibimiz de bulunmakta.
Bu hizmeti almak isteyen mevcut Oracle
müĆterileri, sunulan kapsamdaki konular
çerçevesinde, Data Center Insight
hizmetinden yararlanmak için, müĆteri
temsilcileri araclĈyla istekte bulunabilirler.
Mevcutta Oracle müĆterisi olmayan ancak
Oracle ürünleri ile ilgili yatrm konusunda
düĆünen ve planlamalarn baĆlatmaya
hazr kurumlar da dilerlerse bizimle irtibata
geçebilirler. Data Center Insight konusunda
daha fazla bilgi almak isteyen kurumlar;
www.oracle.com/insight adresinden de
birçok bilgiye ulaĆabilirler.
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´0HGL&O#LPGDKDNoN|OoHNWHNLVLJRUWD
÷LUNHWOHULQHUHNDEHWDYDQWDM×JHWLUHFHNµ
2UDFOHL÷RUWDNODU×QGDQ%7*UXSX]PDQO×NDODQ×RODUDNVHoWLùLVDùO×NVLJRUWDF×O×ù×QD
\|QHOLNo|]POHULQLEXOXWELOL÷LPSHUVSHNWLILQGH\HQLGHQHOHDO×\RU%7*UXSEXOXW
ELOL÷LPLQ6DD6PRGHOLQHL\LELU|UQHNROX÷WXUDQYH¶NXOODQG×ù×QNDGDU|GH·PDQW×ù×\OD
\DS×ODQG×U×ODQRQOLQHSURYL]\RQo|]P0HGL&O#LPLOHNoN|OoHNOLVLJRUWD÷LUNHWOHULQH
E\NWHNQRORML\DW×U×PODU×\DSPDGDQUHNDEHWDYDQWDM×VXQPD\×KHGHIOL\RU
%7*UXSYHIDDOL\HWDODQODU×KDNN×QGD

2NDQ$<$=
%D÷'DQ×÷PDQöLUNHW2UWDù×
%7*UXS
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sistemler, basit görünmekle birlikte aslnda

ELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

hayli karmaĆklar. Sigortalnn tedavisine

2NDQ$<$= BT-Grup sigortaclk alannda

iliĆkin medikal bilgiler ile sigortalnn

15 yllk deneyime sahip bilgisayar

poliçesinde yer alan risk kabul koĆullarnn

mühendisleri tarafndan 2005 ylnda

birlikte deĈerlendirilmesi ve sigorta Ćirketi

kuruldu ve baĆndan bu yana artk bu alanda

açsndan risk oluĆturmayacak Ćekilde

standart haline gelen Oracle teknolojileri

provizyon verilmesi gerekiyor. Sigorta

ve ürünleriyle ilerliyoruz. SigortaclĈn

ąirketi, aslnda onay vermeyeceĈi bir iĆlemi

saĈlk dalnda uzmanlaĆmĆ bir ekibiz. SaĈlk

onayladĈnda ciddi zararlar oluĆabilir. Ya

sigortaclĈ, bilgi modeli ve iĆ süreçleri

da müĆterisini bu iĆlem srasnda bekletirse

açsndan diĈer sigortaclk alanlarndan

mutsuz müĆteri yaratabilir. BT-Human ile

oldukça farkl bir dinamiĈe sahip bulunuyor.

entegre çalĆan online provizyon sistemimiz

Gerek alann derinliĈi, gerekse geliĆtirilecek

‘e-pro’, sigorta Ćirketlerini bu sorunlarla

yeni çözümlere çok açk olmas nedeniyle

karĆlaĆmaktan korumay hedeýiyor ve halen

bu alanda geliĆerek, çözümlerimizi

müĆterimiz olan sigorta Ćirketleri tarafndan

yaygnlaĆtrarak devam etmeyi hedeýiyoruz.

kullanlyor.

d|]POHULQL]LVHNW|UGHQDV×O

%XJQ¶EXOXWELOL÷LP·GRùUXOWXVXQGDGD

NRQXPODQG×U×\RUVXQX]"

LOHUOHGLùLQL]LELOL\RUX]%XOXWELOL÷LPWUHQGL

2NDQ$<$= Bu alana yönelik geliĆtirdiĈimiz

LOHKDQJLQRNWDGDEXOX÷WXQX]"

‘BT-Human’ çözümü, tüm süreçleri kapsayan

2NDQ$<$= Yakn bir geçmiĆte, BT-Human ve

bir saĈlk sigortaclĈ paketi olarak, 2005

e-pro’nun kullanmn yaygnlaĆtrabilmek ve

ylndan bu yana sektörde beĈenilerek

daha fazla sigorta Ćirketine ulaĆabilmek için bir

kullanlyor. Burada yarattĈmz asl

alternatif geliĆtirme ihtiyac hissettik. Sigorta

katma deĈer, arkada çalĆan sistemlerin iĆ

Ćirketleri genelde kendi sigortaclk sistemlerini

ihtiyaçlaryla uyumluluĈunda yatyor. SaĈlk

uzun yllar önce kurmuĆ durumdalar. Online

sigortaclĈnn en önemli bileĆenlerinden biri

provizyon hizmeti ksmnda ise yeniliĈe

online provizyon sistemidir. Hasta, sigorta

ihtiyaç duyuyorlar ve bunun arayĆ içindeler.

kart ile provizyon için baĆvurduĈunda bu

Bizim provizyon sistemimiz e-pro, sigortaclk

iĆlemin hem hzl hem de doĈru Ćekilde

çözümümüz BT-Human ile entegre olduĈu için

gerçekleĆtirilmesi sigorta Ćirketi için hayati

ayrca bir ürün olarak konumlandramyorduk.

önem taĆyor. Hem müĆteri mutluluĈu hem

ĉhtiyac tespit ettiĈimizde, e-pro’yu yeni bir

de Ćirketin karllĈn etkileyecek bu iĆlemi

ürün olarak ele aldk ve herhangi bir sigorta

yöneten ve arkada epey iĆ üstlenen bu

Ćirketinin kendi yazlmyla uyumlu olarak

çalĆabilecek, ayn zamanda hastane

ederek, sigortallarnn bu hizmetten

sistemleriyle baĈlant kurabilecek, baĈmsz

yararlanmasn saĈlyoruz. MediCl@im

bir provizyon sistemi geliĆtirdik. Bu yeni

sistemi aylk kaç adet provizyon verdiyse o

ürünümüze MediCl@im adn verdik. Ayn

sayya göre ücret belirleniyor. Bu yaklaĆm,

zamanda bu projemiz için TÜBĉTAK’tan

teknolojiyi satn almaya gerek olmadan,

da destek aldk. Eylül ay sonunda ilk

pazarda büyük bir rekabet avantaj elde etmek

sürümünü müĆterilerimize duyurmay

anlamna geliyor. Böylece her Ćirket kendi

planlyoruz.

hacmi kadar yatrm yaparak ilerleyebiliyor.

0HGL&O#LPLOHP÷WHULOHULQL]QDV×O

2UDFOHWHNQRORMLOHULEXPRGHOGHQHUHGH

ID\GDODUHOGHHGHFHNOHU"

NRQXPODQ×\RU"

2NDQ$<$=Türkiye’de çeĆitli ölçeklerde

2NDQ$<$= Oracle Veritaban uygulamasn

sigorta Ćirketleri var. Küçük sigorta

ve java teknolojilerini zaten kullanyoruz.

Ćirketlerinin 10 bin adet civarnda

Bütün uygulamalarmz java tabanl web

müĆterileri var ki bu Ćirketlerin bu tip

teknolojileriyle geliĆtiriyoruz. Bulut biliĆim

teknolojilere yatrm yapmas kolay

yaklaĆm çerçevesinde Oracle teknolojilerini,

olmuyor. MediClam’in iĆ modelinde ya

standartlarn ve stratejilerini yakndan takip

provizyon baĆna ya da sigortal baĆna

ettik ve uyguladk. Bulut biliĆimin Software-

bir ücretlendirme söz konusu. Böylece

as-a-Service (SaaS) tarafnda konumlanan bir

küçük ölçekteki sigorta Ćirketleri, bir

uygulama MediCl@im.

sistem satn almak ve bu sistemi idame
ettirmek için gereken iĆgücü ve donanm

+HGHIOHULQL]QHOHU"

yatrmlarn yapmak yerine, bulut buluĆum

2NDQ$<$= Önümüzdeki Eylül aynda

mantĈyla kullanma sunulan MediClaim’in

müĆterilerimizden biri ile MediCl@im’i,

avantajlarndan yararlanabiliyorlar. Bunun

önce eczaneleri içeren bir aĈ ile kullanma

için kendi sistemleriyle bir entegrasyon

açyoruz. Bir yl içerisinde tüm kurumlar,

gerçekleĆtiriyoruz. AnlaĆmal kurum

hastaneler ve laboratuarlarn bu aĈa dahil

dediĈimiz tedavi merkezleri networkleriyle

olmalarn hedeýiyoruz. Hastane sistemlerine

ilgili entegrasyon zaten saĈlanmĆ durumda.

tamamen entegre, sigorta Ćirketleri ile

Dolaysyla bu networke onlar da dahil

hastaneler arasndaki doküman akĆn

Bulut biliĆimle esneklik
hiç olmadĈ kadar artyor.
Özellikle bizim sunmay
planladĈmz ‘Servis Olarak
Yazlm (SaaS)’ modeli,
kurumlarn teknolojik knowhow’ edinme, kendi içlerinde
barndrma ve sürdürülebilir
klma için harcayacaklar
çabay gerçek iĆ alanlarna
yönlendirmelerine izin
verecek.
elektronik ortama taĆyacak bir yapdan
söz ediyoruz. Buradaki en büyük güçlük,
çok farkl sigorta ve hastane sistemlerinin
birbirleriyle konuĆabilmesini saĈlayabilmektir.
Bizim medikal datann transferi konusundaki
hem sektörel hem teknik deneyimimiz
bu güçlüklerin aĆlabilmesini saĈlyor.
Uluslararas ve Türkiye’de kullanlan tüm
kodlama sistemlerini destekleyecek bir sistem
oluĆturuyoruz.
%XOXWELOL÷LPLQJHOHFHùLQLQDV×O
J|U\RUVXQX]"
2NDQ$<$=Çok yakn zaman içinde bu iĆ
modelinin hzla yaygnlaĆacaĈn düĆünüyoruz.
Bu yapya geçmemiĆ kurumlarn, kendi veri
merkezlerini kurmakta srar eden kurumlarn
bir dönüĆüm içerisine girmesini de bekliyoruz.
Kurumlar teknolojik know-how’ edinme,
kendi içlerinde barndrma ve sürdürülebilir
klma için harcayacaklar çabay gerçek
iĆ alanlarna yönlendirecekler. Böylece
teknolojinin kendisi rekabette önemli bir
unsur olmaktan çkacak, Ćirketler yaptklar
iĆin kalitesi, iĆe yaklaĆmlaryla öne çkacaklar.
Çünkü en son teknoloji çok daha ulaĆlr,
çaba sarf etmeden elde edilebilir hale gelecek.
Ancak bulut biliĆimle birlikte verinin güvenliĈi
ve iĆin hukuki taraf da çok daha fazla
gündemde olacak.
/LQN3OXV 
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´,QIRPRELOKHU|OoHNWHNL÷LUNHWHDUDoWDNLS
VLVWHPLNXUPDLPNDQ×YHUL\RUµ
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$OL8IXN3(.(5
*HQHO0GU,QIRWHFK

 /LQN3OXV

,QIRWHFKKDNN×QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"
$OL8IXN3(.(5 2000 ylnda kurulan
Infotech, kurulduĈu günden bu yana
lokasyon bazl teknolojiler üzerinde çözümler
üretiyor. Mobil Çözümler, GIS Çözümleri ve
Navigasyon Çözümleri olmak üzere üç temel
iĆ birimi çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz.
Bulut biliĆim kapsamnda Oracle
teknolojilerini kullanarak yürüttüĈümüz
çalĆmalar Mobil çözümler baĆlĈnda altnda
ele alnyor. GIS Çözümleri altnda coĈraå
bilgi sistemlerinin özel sektöre yönelik
kurumsal kullanmlaryla ilgileniyoruz.
ÖrneĈin bankalarn Ćube lokasyonu seçimi,
perakendecilikte rakip analizi, nereye
maĈaza açlmas gerektiĈini belirleme,
sigortaclkta taĆnmazlarn risklerini tespit
etme gibi coĈrafya ile ilgili tüm analiz ve
raporlamalar bu iĆ biriminde ele alnyor.
Bu tip raporlamalar harita üzerinde de
yaplabildiĈi için haritalarmz Oracle’n
ĉĆ Zekas (BI) ürünü içerisine entegre
edebiliyoruz. Navigasyon Çözümleri tarafnda
ise daha bireysel bir alana hizmet ediyoruz.
KuruluĆlarn, navigasyon yaplabilmesi için
kullanmas gereken Türkiye haritalarn biz
saĈlyoruz. Uluslararas marka olan eski adyla
Tele Atlas yeni adyla TomTom årmasnn
harita üreticisiyiz. Araçlar içerisinde veya cep
telefonlarnda sizi bir yerden bir yere ulaĆtran
bu haritalar; yollar ve yönler, önemli noktalar
gibi statik bilgilerin yan sra, traåk akĆ
bilgisi, nöbetçi eczaneler, akaryakt åyatlar,
otopark åyatlar gibi dinamik içerikleri de
içerebiliyor. Baz çözümlerimizle, dinamik

ve statik içeriĈi bir yazlmla birleĆtirerek
årmalarn kendi ürünlerini yaratarak
müĆterilerine sunmalarn da saĈlyoruz.
%XOXWELOL÷LPYHL÷DODQ×Q×]QDV×O|UW÷\RU"
$OL8IXN3(.(5Bizim yaptĈmz iĆi
bulut biliĆim içerisine yeni bir ad vererek,
‘Content-as-a-Service’ yani Servis Olarak
ĉçerik adyla yerleĆtirebiliriz belki. Harita
söz konusu olduĈunda zaten dinamik bir
yapdan bahsediyoruz. Haritay olduĈu gibi
bir müĆteriye satp, sonra üç ayda bir gidip
güncelleyerek bir iĆi yürütmek artk mümkün
olmaktan çkyor. ĉĆin içine biraz önce söz
ettiĈim nöbetçi eczaneler gibi dinamik bir içerik
girince de zaten bunu servis olarak sunmak
dĆnda bir seçeneĈiniz kalmyor. Günlük ve
anlk deĈiĆimleri verebilmek için çok fazla
sayda sistemi entegre edecek büyük yaplar
destekleyebilmeniz gerekiyor. Bu güce ise bulut
biliĆim sayesinde kavuĆabiliyorsunuz. Bulut
biliĆim, içeriĈinizi, yazlmnz ya da donanm
yeteneklerinizi, saydan ve årmalarn kullanm
kapasitelerinden baĈmsz olarak her türlü irili
ufakl årmaya ulaĆtrmanza izin veriyor. En
önemlisi, herkesin elde ettiĈi fayda kadar ödeme
yapmasna imkan tanyor. ÖrneĈin banka, bir
haritadan Ćube yerini en doĈru Ćekilde seçerek
belki yüzbinlerce dolar tasarruf edebilirken;
navigasyon hizmetini anlaĆmas olan operatör
üzerinden küçük bir ücret karĆlĈ kullanan
bir birey gideceĈi yere 10 dakika erken vararak
belki 5 TL tasarruf edebiliyor. Bulut biliĆim,
mutlaka herkesin iĆine yarayacak bir yol
sunuyor.

,QIRPRELOo|]PQ]EXOXWELOL÷LPDG×QD
oRNIRQNVL\RQHOELUo|]P,QIRPRELO·LQ
NXOODQ×F×ODUDVDùODG×ù×ID\GDODUYHQDV×O
NXOODQ×ODFDù×KDNN×QGDELOJLYHUHELOLU
PLVLQL]"
$OL8IXN3(.(5 Infomobil, her ölçekten
kuruluĆa ya da bireylere, ister bir tane
ister åloya sahip olsunlar, araçlarn takip
etmelerini saĈlayan web tabanl bir araç
takip ve yönlendirme sistemi. Infomobil’den
yararlanabilmek için standart GPS’li bir araç
takip ünitesi ile mesajlaĆma ve navigasyon
ünitesi, ayrca kuruluĆun ihtiyacna göre
sensör ve ilave baz birimlerin monte edilmesi
gerekiyor.
KuruluĆlar ve bireyler, araçlarnn nerede
olduĈunu, düzgün Ćartlarda ve planlamaya
uygun olarak kullanlp kullanlmadĈn,
araç hzlarn 7/24 web üzerinden takip
edebiliyorlar. ÖrneĈin, bir yiyecek içecek
kuruluĆu iseniz, soĈuk zincirin korunup
korunmadĈn, kapsnn açk unutulup
unutulmadĈn ya da zamanlama hassasiyeti
olan herhangi bir iĆte, maln vaktinde ulaĆp
ulaĆmadĈ bu sistemle izleyebilirsiniz.
KuruluĆlar, yüzlerce binlerce araç içeren
ålolarn daha optimal kullanabilirler. ĉyi bir
planlama ve navigasyon yardm sayesinde
daha az akaryakt harcamak bu sistemle
mümkün. Ayrca sürekli geliĆtirdiĈimiz
için her geçen gün yeni bir alana, inovatif
yeni åkirlerle yönelebiliyoruz. Infomobil

teknolojisinin sunumunda bizim için
stratejik öneme sahip iĆ ortaklarmzla
ilerliyoruz. Harita tarafnda Tom Tom
(Tele Atlas) ve kullanclar için mobil
servisler geliĆtirdiĈimiz Turkcell söz
konusu iĆ ortaklarmzn arasnda yer
alyor. Hastane, okul, eczane, AVM gibi
önemli noktalarn dĆnda; bankalar,
sanayi kuruluĆlar, oteller, restoranlar ve
zinvir marketlerden ticari veri akĆn,
otopark, taksi duraĈ, benzinci, otobüs
iĆletmeleri gibi noktalardan ulaĆm
verilerini 81 ilde sunabiliyoruz. Bu sistem
araç baĆna ticari ciroyu artrmaya katkda
bulunurken, sürücü alĆkanlklarn da
olumlu yönde deĈiĆtiriyor. Ayrca sistem,
ayrntl rapor seçenekleriyle de kuruluĆlar
destekliyor. Bunlarn dĆnda, twitter
entegrasyonu ile araca ait tüm bilgilerin
ilgili twitter hesabna otomatik olarak
yönlendirilmesi, iPhone cep telefonundan
Infomobil’e girmeden aracn konumunun
görülebilmesi, SMS ile konum sorgulama
gibi isteĈe baĈl kullanlabilecek özellikler
de bu sistemi çok cazip klyor.
Sonuç olarak, Infomobil ile bin araçlk
ålosu olan büyük bir Ćirketin sahip olduĈu
avantaja dört arac olan küçük ölçekli bir
Ćirket de sahip olabiliyor. Infomobil’in
olanaklar ile geliĆtirilmiĆ mobil servisler
ise operatörler üzerinden son kullanclarn
hayatlarn kolaylaĆtryor.

%XVLVWHPGHKDQJL2UDFOH
WHNQRORMLOHULQLNXOODQ×\RUVXQX]"
$OL8IXN3(.(5 BaĆndan bu yana
Oracle iĆ ortaĈyz ve zaten lokasyon bazl
iĆlerle uĈraĆyorsanz, zaten bu alana 1997
ylndan bu yana yatrm yapan baĆka bir
teknoloji saĈlaycs yok. Bu teknolojiyi bu
kadar uzun yllardr destekleyen Oracle ile
çalĆmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Çözümümüzün her noktasnda bir Oracle
teknolojisini kullanyoruz. Sistem küçük
gözükmekle birlikte saniyede çok yüksek
iĆlem saysna ulaĆabiliyor ve bu verileri
bir veritabannda saklamak gerekiyor.
Bunun için Oracle Veritaban devreye
giriyor. Gelen her veri üzerinde konumsal
bir yorum yapmak zorundayz. Bunun
için Oracle Spatial’ kullanyoruz. MüĆteri
online bilgiye ve geçen haftann bilgisine
daha çok ihtiyaç duyuyor ama çok arada
da olsa beĆ ay öncesinin bilgisine de
ihtiyaç duyabiliyor. Bu noktada Oracle’n
‘partitioning’ özelliĈini ve süreklilik için de
RAC yapsn kullanyoruz. Harita üzerinde
araçlar göstermek ve uygulamaya bir web
arayüzünden eriĆmek için yine Oracle’n
WebLogic ve Application Server’n
kullanyoruz. WebLogic’in içinden ücretsiz
çkan Oracle Maps ile Oracle haritalarn
gösteriyoruz. Dolaysyla tam olarak uçtan
uca Oracle teknolojilerinin kullanldĈ bir
çözüm bu.

/LQN3OXV 
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´)LQFXEHILQDQVGHSDUWPDQODU×QD
YHULPOLOLNYHoHYLNOLNJHWLUHFHNµ
.RUD·Q×QILQDQVVHNW|UGHQH\LPLYH2UDFOHNQRZKRZ·×LOHJHOL÷WLUGLùLILQDQVDO
EWoHo|]P)LQFXEH2UDFOHEXOXWELOL÷LPWHNQRORMLVLQLNXOODQDUDNGDoDO×÷DELOHQ
E\NRUWD|OoHNOL.REL·OHULQILQDQVYHPXKDVHEHGHSDUWPDQODU×Q×QKD\DW×Q×
NROD\OD÷W×UDFDNELUo|]PRODUDNVXQXOX\RU
.RUDYHIDDOL\HWDODQODU×KDNN×QGD

uygulamalar, Oracle veritaban kurulum

ELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

ve saĈlk taramas konularnda da Ćirketlere

*RQFD62<6$/ Kora 1998 ylnda

çözüm ve hizmetler saĈlyor, ĉĆ zekâs, veri

kuruldu ve kuruluĆundan bu yana

madenciliĈi, portal ve iĆ süreç uygulamalar

da hem kuruluĆlarn ihtiyaçlarna

çözümleri ile yurtiçi ve yurtdĆnda projeler

özel çözümler geliĆtiriyor hem de

yürütüyoruz.

sahip olduĈu uzmanlk konularnda
danĆmanlk ve eĈitim hizmetleri

gQHo×NW×ù×Q×]EHOOLVHNW|UOHUYDUP×"

veriyor. Oracle veritaban, Veri Ambar

*RQFD62<6$/ Kora’nn geçmiĆinde daha

(DWH), ETL, portal (Webcenter Suite),

dikey çözümler olmakla birlikte, artk pek

iĆ süreçleri (BMP), doküman yönetimi

çok sektöre yaylan bir müĆteri portföyüne

(UCM), ĉĆ Zekas (BI) , Kurumsal Karne

hizmet veriyoruz. Perakendecilikten

(Balance Scorecard), Hyperion Planning

üretime, satĆ ve pazarlama

(EPM) uzmanlklarmz yurtiçi ve

organizasyonlarndan ånans sektörüne

yurtdĆ projelerde sürdürüyoruz.

uzanan çeĆitli sektörlerde çözümlerimiz

OLTP/OLAP teknolojileri ve

ve uzmanlklarmz var . Ancak ånans ve

entegrasyonu konularndaki

sigortaclk sektörlerindeki deneyimimiz

uzmanlĈmz nedeniyle, Sigortaclk ve

10 yl aĆtĈ için bu alanlardaki

Finans sektörlerinden oluĆan geniĆ bir

uzmanlĈmzn bilinirliĈi oldukça yüksek.

müĆteri portföyümüz bulunuyor. Oracle
ortakatman teknolojileri (BI, SOA,

*RQFD62<6$/
3D]DUODPDYH6DW×÷<|QHWLFLVL
YH'DQ×÷PDQ.RUD

 /LQN3OXV

.RUDEXOXWELOL÷LPWDUDI×QGDNHQGLVLQL

Portal), Veritaban, Veriambar (DWH),

QDV×ONRQXPODQG×U×\RU"

Veri madenciliĈi, Veri transferi (ETL)

*RQFD62<6$/ Bulut biliĆim herkesin

uzmanlklarmzla çeĆitli danĆmanlk

ilgisini çekmekle birlikte oldukça yeni

faaliyetlerimiz bulunuyor. Bütçelemede

bir kavram. Biz de Kora olarak bulut

yllara varan bilgi ve deneyime

biliĆim bakĆ açsyla çözüm geliĆtirmeye

sahibiz ve geçmiĆte OFA (Oracle

yönelik olarak ilk admlarmz LinkPlus’n

Financial Analyzer) ile edindiĈimiz

da yönlendiriciliĈi ve desteĈiyle atmĆ

deneyimlerimizi, Oracle’ n Hyperion

bulunuyoruz. Bulut biliĆimde konum,

satn almasyla bu platforma taĆdk. Her

cihaz baĈmsz olmak, müĆteri tarafnda

türlü ERP yazlmyla entegre çalĆabilen

“kullandĈn kadar öde” Ćeklinde

bütçe ve planlama projelerini hayata

maliyetlendirme, ek yatrm gerektirmemesi

geçiriyoruz. APEX ve J2EE yazlm

ve bu hizmeti LinkPlus ile birlikte

yönetiyor olmak Kora’nn müĆterilerine

getiriyorlar. Excel tablolar üzerinde

planladk . ĉsteyen müĆterilerimiz bu

daha ekonomik ve hzl çözümlerle

yaplan çalĆmalarn çok kullancl

çözümü LinkPlus veri merkezinden

hizmet vermesini saĈlyor.

yerlerdeki yönetim ve versiyonlama

hizmet veren sunucular kullanarak

skntlar hepimiz tarafndan bilinen

alabilecekler. Çözüm tarafnda

)LQ&XEH÷LUNHWOHUHQDV×OELUNDWPD

skntlar.

Kora’nn, veri merkezi tarafnda

GHùHUVXQDFDN"

Biz Fincube ile onlar, daha verimli,

LinkPlus’n 7/24 destek ve hizmetinden

*RQFD62<6$/ FinCube iĆletmelerin

daha çevik, güvenli, sistematik,

yararlanabilecekler.

mevcut ånansal durumlarn izlemeyi

kullanm kolay ånansal bir çözümle

Sonuç olarak, Oracle iĆ ortaĈ olarak

saĈlayan, kaynaklarnn akĆn,

buluĆturduk. FinCube, hemen hemen

donanm, yazlm dahil komple

iliĆkilerini takip eden, ånansal

her sektörün ihtiyacn karĆlayan bir

çözüm sunmamzn yannda , Oracle

verimliliĈini ölçen, son derece

çözüm yaklaĆmyla ortaya çkt.

bulut biliĆim yaklaĆmyla da hizmet
sunabiliyor olacaĈz.

fonksiyonel tasarlanmĆ bir çözüm.
Genel sektördeki årmalarn ånans

0÷WHULOHULQL])LQ&XEH·GHQQDV×O

departmanlarnn hayatn kolaylaĆtrmay

\DUDUODQDFDNODU"

2UDFOHWHNQRORMLOHULQLEXOXW

hedeýiyoruz. Bugüne kadar hizmet

*RQFD62<6$/ Fincube, her

ELOL÷LPNDSVDP×QGDQDV×O

verdiĈimiz her ölçekten kuruluĆta

sektöre uygun bir çözümdür. Finans

GHùHUOHQGLUL\RUVXQX]"

izlediĈimiz ortak ihtiyaçlardan yola

ve Muhasebe bölüm yöneticilerinin

*RQFD62<6$/ Oracle’n ortakatman

çktk. Hangi ERP yazlmn kullanrlarsa

rahatlkla kullanabilecekleri Ćekilde

ve uygulama alanndaki liderliĈini

kullansnlar, ånans tarafnda bir sknt

tasarland.Hedef kitlemiz doĈrudan

tekrar etmeye zaten gerek yok.

yaĆanyor. Finans gruplar, operasyonel

ånans departmanlarnn yöneticileri;

Bu nedenle baĆndan beri Oracle

veriler üzerinde ånansal kurgular

bu nedenle çözümü doĈrudan

ile birlikte hareket ediyoruz ve

yapmakta zorlanmakta ve ånansal

onlara anlatyoruz. Bu çözümü,

kuruluĆlarn tüm ihtiyaçlarn

verileri istedikleri boyutta görememekten

BT departmanlarndan baĈmsz,

kapsayan snfnn en iyi bütünleĆik

Ćikâyetçiler. Operasyonel sistemlerin özet

teknik bilgiye sahip kaynak yatrm

teknolojilerini sunabiliyor olmann

tablo yapsna getiremediĈi bilgileri hesap

gerektirmeyen bir hizmet alm olarak

avantajlarn yaĆyoruz. Çözümlerimizi

tablolarnda görebilmek için çok zaman

düĆünebilirsiniz. SatĆ modelimizi

geliĆtirirken de Oracle’n ortakatman

ve kaynak harcamak zorunda kaldklarn

çeĆitli seçeneklerle zenginleĆtirerek

ürünlerini ve OLAP teknolojilerini

ziyaretlerimiz srasnda sk sk dile

orta-büyük ölçekli Kobi’lere göre

konumlandrdk.
SUN’n satn alnmasyla birlikte
Oracle’n sunduĈu avantajlar daha da
artt ve Oracle donanmlar herkesin
olduĈu gibi iĆ ortaklar olarak bizlerin
de gündeminde daha önemli bir yer
tutmaya baĆlad. BütünleĆik donanm
çözümlerinde Exadata, Exalogic
Oracle performans rekorlar kryor
ve bu kapsamda pazarn açk ara
lideri haline geldi. MüĆterilerimiz
tarafnda Oracle donanmlarnn
güvenilirliĈi çok yüksek. Dolaysyla,
çözümlerimizin host edileceĈi
donanmlarn Oracle donanmlar
olmas, çözümlerimizin Oracle’n
bulut biliĆim mimarisi üzerinde
yükseliyor olmas bizim için çok
deĈerli.
/LQN3OXV 
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2UDFOHú÷2UWDù×

+

Veri ambar performansnn aylk 600,000 mali rapor sorgusuna cevap verecek Ćekilde
iyileĆtirilmesi ve ortalama rapor süresinin en az %30 azaltlmas
ąirketin raporlama sorgularyla eĆzamanl olarak ve veri ambar performansndan
taviz vermeden günde 600 seçme-dönüĆtürme-yükleme (ETL) iĆlemini
yürütebilmesinin saĈlanmas

+

Yedeklemeleri hafta sonlarna skĆtrmak yerine bankann 18 terabaytlk mali

+

Veri ambarndaki verileri güncellemek için gerekli sürenin azaltlmas ve veri miktar

verisinin günlük olarak yedeklenmesinin saĈlanmas
her yl ikiye katlanrken bir düzine kaynaktan – kredi kart sistemi gibi – gelen veri
depolama alan talebinin yönetilmesi

,%7(&+
ZZZLEWHFKFRPWULQGH[HQJKWPO

d|]P

+

Exadata Database Machine’in geliĆmiĆ indeksleme ve veri skĆtrma araçlar

+

oDO×÷PDV×Q×YHVRQGHUHFHNDOLIL\H

+

kaynaktaki en güncel verilere çok daha hzl eriĆebilmeleri saĈland.
Banka çalĆanlarnn hiçbir snrlama olmakszn ayda 600,000 mali rapor alabilmeleri
saĈlanrken, ortalama rapor alma süresi %45 orannda (31 saniyeden 17 saniyeye)

EDQNDF×O×NX]PDQODU×P×]×QKHU
JQG|UWVDDW]DPDQND]DQPDV×Q×

kullanld.
Veri ambarnn ortalama güncelleme süresi 341 dakikadan 250 dakikaya indirilerek,
kullanclarn ana bankaclk ve kredi kart sistemlerindeki ve bir düzine diĈer

´2UDFOH([DGDWD'DWDEDVH0DFKLQH
RSHUDV\RQODU×P×]×QoRNGDKDK×]O×

Veri ambarnn boyutunun 18 Terabayttan 9.5 Terabayta indirilmesi için Oracle

+

düĆtü.
Bankann geçici raporlama sorgularyla müdahaleye kalmadan tüm ETL iĆlerini

VDùODG×7UNL\H·QLQROGXNoD

çalĆtracak kapasiteye sahip olmas saĈland. Böylece sistem performans kararl hale

UHNDEHWoLNUHGLNDUW×SL\DVDV×QGDELU

getirildi ve kullanc deneyimi zenginleĆtirildi.

NH]GDKDELUDG×P|QGH\L]µ
$ODDWWLQ6DEXQFX
'HSDUWPDQ0GU.DUWO×gGHPH6LVWHPOHUL%LOJL
<|QHWLP%LULPL
)LQDQVEDQN$ö
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+
+

Günlük yedekleme sistemi kurularak tüm haftann mali verilerinin, analizlerinin ve
raporlarnn kaybolma riski azaltld.
Kullanclarn Pazartesi günü iĆe baĆlamadan önce uzun süre yedeklemelerin
tamamlanmasn beklemelerinin önüne geçildi.
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HVNL7UNL\HGLVWULEW|UYH2UDFOHL÷RUWDù×'DWDVHUY%LOL÷LP7HNQRORMLOHUL$ö·QLQ
*HQHO0GU<DUG×PF×V×.HPDO.DUDEXOXWLOHJ|U÷WN

DATASERV

'DWD6HUYKDNN×QGDELOJLYHUHELOLU

Oracle’n bu konudaki iĆ ortaĈ olarak

PLVLQL]"

müĆterilerimize Oracle Database

.HPDO.$5$%8/87 Dataserv

Firewall’un avantajlarn sunmaya

BiliĆim Teknolojileri, 1997 ylnda,

devam ediyoruz.

Türkiye’nin artan bilgi teknolojileri
ihtiyaçlarna sistem entegrasyonu ve

9HULWDEDQ×*YHQOLùLNRQXVXQD

yazlm alanlarnda çözümler üretmek

LOJLQLQDUWP×÷ROPDV×Q×QQHGHQOHUL

amacyla kuruldu. BT GüvenliĈi

QHOHUGLU"

ve BT Optimizasyonu çözümlerine

.HPDO.$5$%8/87 Bu konudaki

odaklanan Dataserv, 35 kiĆilik

ilgi ve talebin hzla arttĈn görüyoruz

deneyimli ve uzman kadrosuyla; Veri

çünkü aĈ güvenlik duvarlar,

GüvenliĈi, Veritaban GüvenliĈi,

günümüzde veri merkezlerini yetkisiz

Veritaban Uygulama Yönetimi, Kimlik

dĆ eriĆime karĆ korumada önemli

Yönetimi, AĈ EriĆim GüvenliĈi, Log

bir görev üstlenmekle birlikte yeterli

Yönetimi, Bulut BiliĆim ve daha pek

olamyor. Veri merkezlerine saldrlar

çok kurumsal teknoloji uygulamalar

giderek daha karmaĆk bir nitelik

kapsamnda çözüm ve ürünler sunuyor.

kazanmĆ durumda. Veri merkezi
içerisindeki geçirgen noktalardan ve

.HPDO.$5$%8/87
*HQHO0GU<DUG×PF×V×
'DWDVHUY%LOL÷LP7HNQRORMLOHUL
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2UDFOH·×QVDW×QDOP×÷ROGXùX

güvenli ortakatmanlardan sisteme

6HFHUQR·QXQ7UNL\HGDù×W×F×V×

szabiliyor, hatta kendilerini öncelikli

RODUDNNDo\×OG×UIDDOL\HW

kullanc olarak gösterip sisteme

J|VWHUPHNWH\GLQL]"hUQEXJQ

dahil olmay baĆarabiliyorlar. Sonuç

KDQJLLVLPOHNRQXPODQG×U×O×\RU"

olarak veritaban çevresinde güvenlik

.HPDO.$5$%8/87 Dört yl önce

kontrollerinin güçlendirilmesi kritik bir

Türkiye distribütörlüĈünü alarak

ihtiyaç haline gelmiĆ bulunuyor. Oracle

portföyümüze kattĈmz Secerno,

Database Firewall normal uygulama

veritaban güvenliĈi için sunduĈumuz

davranĆn izleyen ve güçlendiren

bir ürün olarak Türkiye’de giderek

koruyucu bir kuĆak oluĆturarak, SQL

artan bir talep görmekteydi.

enjeksiyon saldrlarnn, uygulama

Oracle’n satnalmas ile birlikte

atlamalarnn ve veritabanna ulaĆmaya

“Oracle Database Firewall” ad ile

çalĆan diĈer kötü niyetli giriĆimlerin

pazarda konumlandrld. Biz de

engellenmesine yardmc oluyor.

2UDFOH·×Q6HFHUQR·\XVDW×QDOPDV×Q×

ve özel durum listesine dayal kullanc

QDV×OGHùHUOHQGLUL\RUVXQX]"2UDFOH·×Q

kurallarn destekliyor. Basit anlatmla

EWQOH÷LNo|]PDQOD\×÷×LoHULVLQGH\HQL

beyaz liste, güvenlik duvarnn görmesi

DG×\OD2UDFOH'%)LUHZDOOQDV×OELU\HUH

beklenen onayl SQL ifadeleri grubudur.

RWXUX\RU"6L]LQX]PDQO×ù×Q×]YH2UDFOH

Bunlar zaman içerisinde öĈrenilebiliyor veya

LOH/LQN3OXV·×QGHQH\LPOHULQLQ\DUDWDFDù×

dĆ kaynaklardan alnabiliyor. Kara liste,

VLQHUMLGHQQHOHUEHNOL\RUVXQX]"

veritabanna gönderilmesine izin verilmeyen

.HPDO.$5$%8/87 Bu satnalma,

tanmlarn, tablolarn, kullanclarn ve SQL

bütünleĆik çözüm anlayĆ içerisinde çok

ifadelerinin listesini tutuyor. Özel durum

stratejik bir admdr. Oracle Database

listesine dayal kurallar ise beyaz liste

Firewall; öncelikli kullanc kontrolleri, Ćeffaf

veya kara liste kurallarn geçersiz klmay

veri Ćifreleme ve yerli veritaban denetimi

gerektirecek durumlar için ek uygulama

dahil olmak üzere mevcut Oracle Database

esnekliĈi saĈlyor. Kurallar; SQL kategorisi,

Oracle’n veritaban
güvenliĈi konusunda yaptĈ
satnalmalar ve üstün
teknolojileriyle oluĆturduĈu
Oracle DB Firewall çözüm
ailesi, BT departmanlarna
veri güvenliĈi konusunda
yüksek korumann yan sra
benzersiz bir esneklik ve
kolaylk sunuyor.

Güvenlik Çözümleriyle sorunsuz çalĆyor.

saat, uygulama, kullanc ve IP adresi

Oracle Database Firewall Management Server

gibi özelliklere dayal olarak uygulamaya

ise birden fazla veritaban güvenlik duvarna

geçirilebiliyor. Oracle Database Firewall,

iliĆkin kurallar merkezi olarak yönetiyor,

gelen SQL ifadesini kayda alabiliyor,

SaĈlk Sigortas TaĆnabilirliĈi ve Mali

iĆlem verilerini bir arada topluyor ve raporlar

bloke edebiliyor, bununla ilgili uyar

SorumluluĈu (HIPAA) Kanunu gibi kanun

oluĆturuyor. Bu bütünleĆik yaklaĆm, hem

verebiliyor veya zararsz bir SQL ifadesi

ve yönetmeliklere kolaylkla uygun hale

müĆterilerimiz hem de biz iĆ ortaklar için

ile deĈiĆtirebiliyor. Bu esneklik, geliĆmiĆ

getirilebilen, standartlara uyumluluk ve

oldukça önemli bir avantaj saĈlyor.

SQL gramer analizi ile bir araya geldiĈinde,

bilgi güvenliĈi gereksinimlerini karĆlayan

Oracle’n veritaban güvenliĈi ve diĈer

kurumlara yetkisiz eriĆim talepleri için

birçok rapor alnabiliyor. Ayrca, tanmlanan

konulardaki çözümleri kapsamndaki

gerekli iĆleme mekanizmasna sahip üstün

kurallara ihlal durumuna karĆ dinamik

uzmanlĈmz, LinkPlus’n müĆteri ve pazar

bir uygulama sunuyor.

cevap vermek üzere eĆ zamanl uyarlar
hazrlanabiliyor. Gizlilik ve yasalara

deneyimiyle daha verimli kullanmay, yeni
gQP]GHNLG|QHPGHEXUQ

uygunluk ihtiyaçlar çerçevesinde, kaytl

oHUoHYHVLQGHKHGHIOHULQL]YH

SQL arĆivi içerisinde yer alan kiĆi kimlik

'%)LUHZDOO\HQLKDOL\OHKDQJL|]HOOLNOHUL\OH

EHNOHQWLOHULQL]DUDV×QGD|QHo×NDQODU

bilgileri kolaylkla gizlenebiliyor. Çözümün

|QHo×N×\RUUDNLSOHULQGHQD\×U×F×

KDNN×QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

bu özellikleri, patentli teknolojisi ve

|]HOOLNOHULQHOHU"6L]HYHP÷WHULOHULQL]H

.HPDO.$5$%8/87 Oracle Database

kolay uygulanabilirliĈi sayesinde, yasal

\HQLSURMHOHUGHQDV×OELUNDWPDGHùHU

Firewall yardmyla; Sarbanes-Oxyley

zorunluluklar karĆlamada ve veritaban

VDùOD\DFDNW×U"

(SOX) Kanunu, Ödeme Kart Endüstriyel

güvenliĈi konusunda çok önemli bir rol

.HPDO.$5$%8/87 Oracle Database

Veri Güvenlik Standard (PCI DSS) ve

oynayacaĈna inanyoruz.

frsatlar deĈerlendirmeyi hedeýiyoruz.

Firewall, veritabanna gönderilen SQL
ifadelerinin gramerini inceleyerek anlamlarn
analiz ediyor ve uygulanacak uygun güvenlik
ilkesini belirliyor. Ayrca bu yazlm,

25$&/('$7$%$6(),5(:$//dg=h0h1h1g1(d,.$1g=(//ú./(5ú

uygulamalara yaplan SQL enjeksiyon
saldrlarn alglayarak veritabanna ulaĆmadan
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güvenlik tehditlerinin imzasnn tannmasna



.XUXPVDOX\JXODPDODULoLQVRQGHUHFH|OoHNOHQHELOLUPLPDUL

dayal olan ilk jenerasyon veritaban izleme



6LVWHPLoHULVLQGHWPOH÷LNRODQYHLVWHùHEDùO×RODUDNG]HQOHQHELOHQ

önce bu tehlikeleri bloke ediyor. ĉsabet oran
son derece yüksek olan bu yaklaĆm, bilinen

teknolojilerinden çok daha yüksek bir koruma
düzeyi sunuyor.
Oracle Database Firewall beyaz liste, kara liste

RQODUFDX\JXQOXNUDSRUX


(÷]DPDQO×JYHQOLNX\DU×ODU×

/LQN3OXV 

7(.1ü.%$.,ø

2UDFOH'DWDEDVH
)LUHZDOO·D*HQHO%DN×ù
6H]JL*HoHU
2UDFOH'%YH0LJUDWLRQ'DQ×÷PDQ×

\×O×QDDLW¶9HUL]RQ9HULdDO×QPD$UD÷W×UPDODU×·YHULV×]G×UPD
ROD\ODU×Q×Q·LQLQVXQXFXODU]HULQGHQ\DS×OG×ù×QDL÷DUHWHGL\RU
6XQXFXODU]HULQGHEXOXQDQYHULQLQNRUXQDELOPHVLLoLQNDWPDQO×ELU
÷HNLOGHWHNQLNYH\|QHWLPVHOSHNoRN|QOHPDO×QPDV×JHUHNL\RU

9

yöntemler kullanlyor. Oracle Database Firewall ise akll politikalar üretebilme

iĆaret ediyor. Saldrnn baĆaryla sonuçlanmasyla çok fazla miktarda veriye

gibi fonksiyonlar kullanabildikleri gibi, sadece veritabanna gönderilen sorgular

ulaĆlabilmiĆ olmas, genel olarak tüm veritaban sunucularn atak için daha da

raporlama amaçl olarak kullanlan “Monitoring Mod” seçeneĈini de devreye

cazip hale getiriyor. Veri çalnma olaylarnda organize saldrlar büyük paya sahip

alabiliyorlar.

olmakla birlikte, Ćirket bünyesindeki ya da dĆ kaynak kullanm yaplan baĈlant

Oracle Database Firewall, network seviyesinde ‘bridged’ ya da ‘span port’

noktalarndaki tehlikelerin pay da giderek artyor. Raporda belirtilen diĈer bir

konågürasyonunda konumlandrlarak, geçen tüm SQL cümlelerini monitorleme

eritaban sunucularna yaplan ve toplu veri çalnmalaryla

sonuçlanan biliĆim suçlarnn oran giderek artyor. Yakn zamanda

ve yeni açklara karĆ yönetimsel yük getirmeden adapte olabilme yetisine sahip

yaynlanan, 2010 ylna ait ‘Verizon Veri Çalnma AraĆtrmalar’,

bir çözüm olarak öne çkyor. Oracle Database Firewall kullanclar, “Blocking

veri szdrma olaylarnn %98’inin sunucular üzerinden yapldĈna

Mod” diye adlandrlan, belli SQL cümlelerine izin verip bazlarn engelleme

gerçek de, yetkili kullanclarn yetkilerini kötüye kullanabildiklerini gösteriyor.

imkan saĈlyor. Geçen SQL cümleleri, Oracle Database Firewall’un son derece

ąifre krma, kullanc kimliklerinin çalnmas ve SQL sorgu enjeksiyonlar da

özgün ayrĆtrma algoritmasyla katagorize ediliyor. SQL cümleleri baznda

veriye yetkisiz eriĆim için kullanlan yöntemler arasnda yer alyor. Sunucular

ayrĆtrma yaplarak politikalar belirlemek mümkün olduĈu gibi, IP adresi,

üzerinde bulunan verinin korunmas için, katmanl bir Ćekilde, teknik ve

zaman, program ismi gibi diĈer faktörlerle de politikalar belirlenebiliyor. Tek bir

yönetimsel pek çok önlem alnmas gerekiyor.

Oracle Database Firewall sunucusu, birçok veritabann ayn anda koruyabilme

Aktif olmayan kullanclarn kilitlenmesi ve yetkili veritaban kullanclarnn

yeteneĈine sahip bulunuyor.

(sys, system vb.) ortak kullanmnn engellenmesi gibi önlemler hiç Ćüphesiz
güvenli bir veritaban için yaplmas gereken ilk admlar arasnda yer alyor.
Buna ek olarak kriptolama çözümleri ve yetkili kullanclarn veritaban içinde
belli iĆlemleri yapmalarna engel olma gibi önlemler de kritik verileri korumada
büyük katklar saĈlyor. Ancak bu güvenlik çözümlerinin, güvenilirliĈi kabul
edilmiĆ baĈlantlardan gelen sorgular için herhangi bir koruma saĈlamayacaĈn
unutmamak gerekiyor. ĉĆte bunun için Oracle Database Firewall, dĆardan
içe doĈru veri güvenliĈi yaklaĆmnda, en dĆtaki veri güvenliĈi katmann

*YHQOLU64/&POHOHUL/LVWHVL<DNOD÷×P×

oluĆturuyor.

Oracle Database Firewall, “Beyaz Liste” SQL cümleleri tanmlayarak bunlarn

Kara listeler, beyaz listeler, politikalar, akll ve doĈru uyarlar, minimum

dĆnda kalan tehlikeli olabilecek sorgularn çalĆtrlmamasn mümkün klyor.

yönetimsel yük getirecek Ćekilde düzenlenmiĆ bir ekran üzerinden takip gibi

“Beyaz Liste” SQL cümleleri, uygulama tarafndan gönderilen sorgular arasndan

özelliklere sahip olan Oracle Database Firewall, aktif ve gerçek zamanl olarak

oluĆturulmuĆ SQL cümleleridir. Database Firewall, bu modda gelen sorgularla

verilerin korunmasn saĈlyor.

‘Beyaz Liste’yi karĆlaĆtrarak, duruma göre izin verme, engel olma ya da uyar

Oracle Database Firewall veritabannn konågurasyonundan ve operasyonundan

oluĆturma yollarn seçebiliyor.

baĈmsz olarak çalĆabilen bir çözüm olarak BT ekiplerinin hayatn kolaylaĆtran

Oracle Database Firewall, belirlenen politika dĆnda gelen tüm sorgular

pek çok özellik ve esneklik avantajyla birlikte geliyor. Bu altyap, veri szdrma

bloklayarak aĆaĈdaki aksiyonlar alabiliyor:

riskini minimize etmeyi kolaylaĆtrmann yan sra, yasalara uyumluluk için

• SQL cümlesini boklama

gerekli Ćartlar saĈlama noktasnda da büyük frsatlar sunuyor.

• Gönderilen SQL cümlesi yerine baĆka bir SQL cümlesi gönderme
• SQL cümlesini bloklamann yannda uyar oluĆturma

2UDFOH'DWDEDVH)LUHZDOO·XQ)DUN<DUDWDQg]HOOLNOHUL

ÇoĈunlukla uygulanabilecek en iyi yöntem, cümlelerin tehlikesiz baĆka bir

Oracle Database Firewall dĆndaki alĆlagelmiĆ SQL årewal yaplarnda, istemci

cümle ile deĈiĆtirilmesi yöntemidir. Bu yöntemle yaplan deĈiĆiklik, ‘hacker’lar

tarafndan gönderilen SQL cümlesinin iyi niyetli olup olmadĈn belirlemek için

tarafndan hissedilmeme avantajna sahip olduĈu gibi, uygulama açsndan da

‘regular expression’lar, ‘string matching’ ve küme karĆlaĆtrma gibi geleneksel

hissedilmeyecek bir deĈiĆikliktir.

 /LQN3OXV

En basit hali ile sql cümlesi deĈiĆtirme yöntemi, politikaya aykr Ćekilde gelen

sunma yeteneĈine sahip bulunuyor. Oracle Database Firewall raporlar istekler

bir sql cümlesinin sonuç dönmeyen baĆka bir sql cümlesiyle yer deĈiĆtirmesi

doĈrultusunda ĆekillendirilebildiĈi gibi, yeni rapor tiplerinin de oluĆturulmas

iĆlemidir.

da mümkün. Tüm raporlar, içerik olarak istenen Ćekilde hazrlanmak üzere

Örnek SQL sorgu deĈiĆiklikleri:

zamanlanabilir ve ilgili kiĆilere otomatik olarak e-mail yolu ile belli bir formatta
gönderilebilir.

6RQXoODU
•

Veritaban sunucularnda duran verilerin korunmas, kademeli ve çok
katmandan oluĆan teknik ve yönetimsel aĆamalar gerektiriyor.

•

Oracle Database Firewall, SQL-dilinde analiz yaklaĆm kullanlarak

•

Database Firewall, uygulamadan gelen SQL sorgularn “Beyaz Liste”,

belirlenmiĆ politikalar kullanan bir güvenlik duvar sunuyor.

´.DUD/LVWHµ64/6RUJXODU×3ROLWLNDV×%HOLUOHPH<|QWHPL
“Beyaz Liste” SQL Sorgu listelerine izin verme yönteminin yan sra, “Kara

“Kara Liste”, “Harici Liste” gibi politikalardan geçirerek, kötü niyetli SQL

Liste”ler oluĆturarak belli SQL sorgularna izin vermeme gibi yaklaĆmla da

enjeksiyonlarna engel oluyor.

çalĆmak mümkündür. “Beyaz Liste” yaklaĆmnda da mümkün olduĈu gibi,

•

belli sorgular belli IP adresleri, zaman aralĈ veya program gibi faktörlerle
kstlamak mümkündür.

Oracle Database Firewell, kendi içinde SOX, HIPAA ve PCI gibi güvenlik
düzenleme oluĆumlarna yönelik raporlar üretiyor.

•

ĉsteĈe baĈl olarak, istemciyle veritaban sunucusunun arasna giren veya
istemciyle veritaban arasnda giden traåĈi pasif olarak üzerine alan bir
yapda konumlandrlabiliyor.

+DULFL/LVW*YHQOLN<DNOD÷×P×
“Beyaz Liste” ve “Siyah Liste” yaklaĆmlarna ek olarak bunlarn da üzerlerinde,
bu politikalarn uygulanmasna engel olabilen kurallar tanmlayarak, yönetimsel

•

Oracle Database Firewall, veritaban sunucularnn önünde geniĆ çapl
olarak, iç ve dĆ saldrlara karĆ güçlü bir güvenlik duvar inĆa ediyor.

amaçl izin verilen kullanclarn politikalar dĆnda çalĆma yapabilmeleri
saĈlanabilir.

2UDFOH'DWDEDVH)LUHZDOO´XQNRQXPODQGÐUÐODELOHFHæL\DSÐODU
2UDFOH'DWDEDVH)LUHZDOO0DQDJHPHQW6HUYHU
Oracle Database Firewall Management Server, merkezi olarak Database
Firewall’larda uygulanacak politikalar barndrmakla beraber, tüm Database
Firewall’lardan gelen loglar ve veritabanlarnda yaplan aktiviteleri bünyesinde
toplayp, bu verilerin üzerinde tasarlanmĆ birçok raporun tutulduĈu merkezi
yap olarak konumlandrlyor.

3ROLWLND<|QHWLPL
Oracle Database Firewall, SQL dili analizine dayanan güçlü, basit ve kolay

,QOLQH1HWZRUNEORNODPDPRGXYHRXWRIEDQGSDVLIQHWZRUN
PRQLWRUOHPHPRGX,QOLQHPRGXDoPDNJHUHNLUVHLVWHPFL
WDUDI×QGDQJ|QGHULOHQ64/FPOHOHULDUDGDNL'DWDEDVH)LUHZDOO·XQ
GHùHUOHQGLUPHVLQGHQJHoWLNWHQVRQUDLOJLOLYHULWDEDQ×QD
J|QGHULOHELOGLùL\DGDHQJHOOHQGLùLPRGDQOD÷×ODELOLU2XWRIEDQG
PRGXLVH64/WUDILùLQLQ'DWDEDVH)LUHZDOO·DQHWZRUNVHYL\HVLQGH
VZLWFK]HULQGHWDQ×PODQP×÷¶VSDQSRUW·]HULQGHQNRS\DHGLOHUHN
GHùHUOHQGLULOGLùLPRGRODUDNWDQ×PODQDELOLU%XPRGODUELUGHQID]OD
YHULWDEDQ×LoLQD\Q×DQGDoDO×÷DELOLU

yönetilebilir politika yönetim araçlarn ürünle birlikte sunuyor. Güvenilir
SQL sorgu listesi yaklaĆmn izleyerek, pozitif bir güvenlik politikas
oluĆturulabiliyor. Oracle Database Firewall politika yönetimi, veritabannda ayn
etkiye yol açan sorgular gruplandrarak, yönetim kolaylĈ getiriyor ve bunun
üzerine belli sorgularn IP adresi, zaman aralĈ, program gibi belli faktöre
baĈl olarak çalĆtrlmasn saĈlyor. ÖrneĈin IP adresiyle kstlandrlmĆ baz
SQL’lerin belli kiĆilerce çalĆtrlabildiĈinden emin olunmas, canl veritabannn
güvenlik seviyesini yükseltiyor.

5DSRUODPD
Oracle Database Firewall, kendi içinde Sarbanes-Oxley(SOX) gibi, Payment
Card Industry (PCI) gibi, Health Insurance Portability and Accountability Act
(HIPAA) ve benzeri güvenlik/yasal uyumluk düzenlemeleri için gerekli raporlar

+HWHURMHQoRNOXYHULWDEDQ×GHVWHNPRGXgUQHùLQWHNELU'DWDEDVH
)LUHZDOOVXQXFXVXQXQ2UDFOHLJJYHULWDEDQODU×Q×Q\DQ×V×UD
066TO6HUYHUYH6\EDVHYHULWDEDQODU×Q×GDNRUXPDDOW×QDDOG×ù×ELU
PRGGDoDO×÷PDV×JLEL
)DUNO×PRGODU×QELUDUDGDNXOODQ×OG×ù×NRQILJUDV\RQ,QOLQHYH
YH\DRXWRIEDQGPRGODU×ELUOLNWHNXOODQ×ODUDNIDUNO×YHULWDEDQODU×D\Q×
DQGDNRUXPD\DGDPRQLW|UOHPHDOW×QDDO×QDELOLU
2UDFOH'DWDEDVH)LUHZDOO·X<NVHN6UHNOLOLN0LPDULVLQLVDùOD\DFDN
÷HNLOGHNRQXPODQG×UPDNLNL'DWDEDVH)LUHZDOOVXQXFXNXOODQ×ODUDN
\DS×ODQG×U×ODFDNELUPLPDUL\OHPPNQGU%|\OHFH64/
PRQLW|UOHPHL÷OHPLVXQXFXODUGDQELULQLQGXUPDV×VRQXFXNHVLQWL\H
XùUDPDGDQGHYDPHGHELOPHNWHGLU

hazr olarak sunuyor. OluĆan tüm olaylarn detaylarn ve özet raporlarn
/LQN3OXV 
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5HNDEHW\DU×÷×QGDVLJRUWDO×YH   
 DFHQWHOHULQ¶RQOLQH·EHNOHQWLOHUL
<RùXQUHNDEHWDOW×QGDNLVLJRUWDNXUXOX÷ODU×VLJRUWDVDW×÷NDQDOODU×Q×Q
HWNLQOLùLQLDUW×UPDNLoLQIDUNO×WHNQRORMLNSODWIRUPODU×GHYUH\HDO×\RUYHHQHWNLOL
SD]DUODPDIDDOL\HWOHULQLG]HQOHPH\HoDO×÷×\RUODU%XQRNWDGDX\JXODQDFDN
VWUDWHMLOHULLVHDFHQWHYHVLJRUWDO×ODU×QEHNOHQWLOHULEHOLUOL\RU%HNOHQWLOHULL\L
DQDOL]HGHQOHUKDQJLNDQDOODUDKDQJL\DW×U×PODU×\DSDFDNODU×NRQXVXQGDGDKD
GRùUXNDUDUODUDODELOL\RU
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igorta Ćirketleri
arasnda yoĈun

1('(1$&(17(1('(1
ú17(51(7

bir ürün ve fiyat

SigortaclĈn önemli

rekabetinin

meselelerinden biri, acente

yaĆandĈ yeni koĆullar altnda,

ve sigortaly, farkl kanallar

acentelerin sigorta Ćirketi

üzerinden, kendi çekim alanna

seçerken deĈerlendirdikleri

yöneltebilmektir. Web tabanl

kriterler ve sigorta Ćirketleri

uygulamalarn geliĆmesiyle birlikte

ile aralarnda olmasn tercih

sigortaclk, bu alan en yaygn

ettikleri iletiĆim biçimi için

kullanan sektörler arasnda yer ald

kullanlan yöntemler çok büyük

ve Ćirketler de web üzerinden kendi

önem taĆyor ve fark yaratyor.

çekim alanlarn yaratacak yeni

Bu yoĈun rekabet stresi

kanallar oluĆturma yoluna gittiler.

altndaki sigorta kuruluĆlar,

Ancak, “Bu kanallar gerçekten ne

tüm dünya üzerinde sigorta satĆ

kadar etkili ve müĆteri özellikleri

kanallarnn etkinliĈini artrmak

kanallara göre nasl bir deĈiĆim

üzere çeĆitli araĆtrmalar

gösteriyor” sorusunun yantn

yapyor, uygulamalar

aramak, sigorta Ćirketlerinin

geliĆtiriyor, farkl teknolojik

stratejik kararlarnda önemli bir

platformlar devreye alyor ve

adm oluĆturuyor.

en etkili pazarlama faaliyetlerini

Bu yazda, geliĆmelere sigorta

düzenlemeye çalĆyorlar. Bu

Ćirketleri cephesinden bakmadan

süreçte, acente ve sigortallarn

önce, dikkatlerimizi sigortal ve

istek ve beklentilerine

acentelere çevirmeyi ve onlarn

kulak vererek, buna uygun

online satĆ platformlarndan

teknolojileri hayata geçiren

beklentilerini incelemeyi

Ćirketler, kazananlarn tarafnda

hedeýiyoruz. Bunun yan

yerlerini alyorlar.

sra, teknoloji saĈlaycs bir

årmann çalĆan Ćapkasndan bakĆla,

Bu noktada, acente kanalyla tüketici

ayr deĈerlendirmek gerekiyor. ÖrneĈin,

yaplan araĆtrmalarn sonuçlarn da

sadakatini saĈlamak son derece önemli

yeni poliçe satnalmak, poliçenin

deĈerlendirmeye çalĆacaĈz.

bir kavram olarak karĆmza çkyor.

kapsamn deĈiĆtirmek, ek teminat

Tüketicilerin sigorta poliçesi satnalrken

Tüketicileriyle aylk veya 3-4 aylk

almak gibi konularda tüketiciler hala

tercih ettikleri kanallar incelendiĈinde;

periyodlarda iletiĆim kuran acentelerin

gerçek kiĆilerle görüĆmeyi tercih

tüketicilerin online satĆ platformlarn

sigortallar incelendiĈinde, %27

ediyorlar. Bununla birlikte tüketiciler,

acentelere tercih etme nedenleri Ćöyle

orannda tüketicinin daĈtm kanaln

ödemelerini yapmak, bilgilerini

tespit edilmiĆ:

asla deĈiĆtirmeyeceĈini belirttiĈi

güncellemek, sigorta kartlarn temin

 7x24 kesintisiz eriĆim imkân
 ÇaĈr Merkezine eriĆerek iĆlem

gözlenmiĆ. Sigortallaryla iletiĆim

etmek, ödeme teyidlerini almak gibi

yapmaktan daha hzl sonuç alnmas

 Daha ucuz olduĈu algs
 Online teklif sunulduĈu için satn
alma kararnn o anda verilebilmesi

kurmayan acenteler baz alndĈnda

konularda online ortamlar tercih

ise bu oran %17 mertebesine kadar

ediyorlar. Dolaysyla acente kanal ile

düĆüyormuĆ. Dolaysyla, acente

satlan poliçeler için dahi tüketicilere

çalĆanlarna bu etkileĆimi saĈlayacak

online platformlar/özellikler saĈlamak

verilerin ve eĈitim platformunun

önem kazanyor.

saĈlanmas, acente portallerinin önemli

etme nedenleri arasnda da Ćunlar yer

Ćirketleri, artk bu konuya yatrm

*(/(1(.6(/ú/(
<(1ú/ú.dú3/$7)250/$5
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alyormuĆ:

yaparak, acente portallerini geliĆtirme

Tüm bunlara ek olarak, tüketicilerin

 Ziyaret edilebilir veya görüĆülebilir

yoluna gidiyorlar.

poliçe satnalmak için kanal aramak

Acente kanalyla poliçe satnalan

bir fonksiyonu olmal diyebiliriz. ĉĆte

tüketicilerin bu kanal internete tercih

%10’luk bu potansiyeli gören sigorta

bir insanla iletiĆimi internete tercih

yerine, gerçek kiĆiler tarafndan

%(./(17ú/(5(*g5(
g=(//ú./(5(./(1ú<25

eriĆilmeyi daha etkin bulduklar da

åyat saĈladklar tek bir noktadan

Acente portallerinin geliĆtirilebileceĈi

yöntemlerde, tüketiciler acente

satnalmak için

tek alan eĈitim ve veri paylaĆm deĈil

yetkilileri tarafndan ziyaret ediliyor

elbette. Tüketicilerin online alĆveriĆ

veya telefonla aranyorlar. Oysa

yerine gerçek bir Ćahsla etkileĆim içinde

günümüzün teknoloji dünyasnda

olmay tercih ettikleri bir ortamda,

ve zamann daha da deĈerli olduĈu

acente kanaln kiĆiselleĆtirilmiĆ

bu ortamda tüketiciler, E-posta, Web

ettikleri için

 Tüm sigorta poliçelerini en iyi
 Daha uygun åyat aldklarn
düĆündükleri için

 Tandk veya öneri ile bulduklar
kanallar olduĈu için

ortaya konulmuĆ durumda. Geleneksel

kampanyalar için kullanmak

Portal’leri ve Sosyal Medya kanallar

$&(17(3257$//(5ú1ú1
)21.6ú<21/$5,
*(1úö/(7ú/ú<25

da önem kazanyor. Acentelere,

ile kendilerine ulaĆlmasn da tercih

tüketicilerine kiĆiye özel kampanyalar

ediyorlar.

düzenleyebildikleri teknolojik altyaplar

Tüm bu deĈiĆimler deĈerlendirildiĈinde,

Sigorta Ćirketlerinin bakĆ açsndan

sunmak; Ćirketleri farkllaĆtracak

sigorta Ćirketleri, acenteler ve teknoloji

da satĆ kanallar çeĆitli açlardan

önemli bir unsur olarak sigortaclk

årmalarnn birlikte ve etkin çalĆmas,

deĈerlendiriliyor. AraĆtrmalara göre,

sektörünün öne çkan konular arasnda

tüm kanallar yenilikçi çözümlerle

online kanallardan poliçe satn alan

yer alyor. Ancak burada tüketiciyle

kapsayabilmesi kaçnlmaz hale

tüketicilerin sadakati, acente müĆterilerine

iletiĆimi her bir konu baĆlĈ için ayr

geliyor.

göre çok daha düĆük. Bir sonraki poliçe
döneminde sigorta Ćirketini deĈiĆtirmeyi
düĆünen tüketicilerin oran online satĆ
kanallarnda %70 iken, acente kanalnda
bu oran %50’ye düĆüyor. Dolaysyla
acente kanalna yaplacak iyileĆtirmelerin
getirisi her zaman daha fazla oluyor.

.D\QDNODU

 ,QGHSHQGHQW,QVXUDQFH$JHQWV %URNHUVRI$PHULFD
 -'3RZHU $VVRFLDWHV1DWLRQDO$XWR,QVXUDQFH6WXG\
 FRP6FRUH$XWR,QVXUDQFH6HUYLFLQJ5HSRUW
/LQN3OXV 
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7DQU×oD$WKHQD·Q×Q
NRUXPDV×QGDNLNRPùXNHQW

$7ü1$

'HPRNUDVLQLQLONPHUNH]L6RNUDWHV·LQEDW×
IHOVHIHVLQLQWHPHOOHULQLDWW×ù×\HU7DQU×oD
$WKHQD·Q×QVHYJLOLVLDQWLNoDù×QPHWURSRO
$WLQD«
$.5232/ú69(+(<%(7/ú<$3,6,3$57(21
$WLQD·\×NX÷EDN×÷×J|UHELOHFHùLQL]$NURSROLV·LQLONJ|]H
oDUSDQHQE\NWDS×QDù×3DUWHQRQGQ\DQ×QHQQO
DUNHRORMLNNDO×QW×ODU×QGDQELULdDW×V×DK÷DSRODQWDS×QDù×Q
JHULNDODQN×VP×EWQ\OHPHUPHUGHQLQ÷DHGLOPL÷WL
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7RSODPWDQHRODQ$QWLN<XQDQ
WDQU×YHWDQU×oDODU×DUDV×QGD\HU
DODQELOJHOLNYHVDYD÷WDQU×oDV×
$WHQD$WLQD·Q×QNRUX\XFXVX
RODUDNELOLQL\RU

<$=,g]OHPg]NDQ
)272ø5$)/$59RONDQ(UVR\LVWRFNSKRWR

'ú21<626
7$3,1$ø,
'LRQ\VLRX
$UHRSDJLWRX\ROXQX
WDNLSHGHUNHQ
NDU÷×Q×]DJHOHQLON
DUNHRORMLN|UHQ\HUL
(QHVNLDQWLN<XQDQ
WL\DWURVXGDEXUDGD
0g9\]\×OGD
LQ÷DHGLOHQWL\DWURGD
$ULVWRIDQHV·LQ
NRPHGLOHULLOH
(XULSLGHVYH
6RIRNOHV·LQ
WUDMHGLOHUL
VDKQHOHQL\RUGX
7L\DWURQXQVH\LUFL
NDSDVLWHVLELQGL
$WLQD·Q×QHVNLVHPWOHULQGHQ3ODND·GDDN÷DPVW
JQH÷LQLQYXUGXùX\DS×ODU

ü

zmir’den 50 dakikada ulaĆmann

yer aldĈ dar sokaklardan, taĆ

etkisi de olabilir belki ama

merdivenlerden geçerek ulaĆtk. AkĆam

komĆunun baĆkenti Atina’ya adm

saatlerinde restoranlar pek kalabalk

atp “kalimera” diye karĆlandĈnz

olmuyor, çünkü burada akĆam yemeĈi

andan itibaren alfabe dĆnda hiçbir Ćeye

saat 22:00’de baĆlyor. Dolaysyla

yabanclk çekmeyeceksiniz. Kentin

uzolarmz saat 17:00 gibi, bir Atinal

kokusu, yemekleri, yemek isimleri, balk

için sradĆ bir zamanda içmeye

isimleri, denizi, en önemlisi insan çok

baĆlarken, aĈrdan alarak yemeĈimizi

tandk gelecek… Özellikle insan…

geç saatlere uzatmaya, özetle yeme-

KonuĆma olanaĈ bulursanz “muhabbet”

içme keyfinin tadn çkarmaya karar

etme biçimiyle, mimikleriyle,

verdik. Böylece pek çok meze ve ara

duruĆlaryla, hatta batl inançlaryla

scak çeĆidini tatmamz mümkün oldu:

bile size yakndan tandĈnz birilerini

Kalamar, ahtopot zgara, balk köftesi,

hatrlatacaklar. Yemeklerine, mezelerine,

midye, dolma, enginar kalbi, cack,

içkilerine de ayn hisle yaklaĆacak ve

pilaki, patlcan salatas, sebzeli ve

tereddüt etmeden karnnz doyurmaya,

etli muska börekleri, üzerinde dilim

içkinin ve muhabbetin keyfini çkarmaya

dilim beyaz peynirli (feta) grek salata,

baĆlayacaksnz.

tavuk ciĈeri, cack (süzme yoĈurtlu
ve sulandrmadan), peynir kzartmas,

úONL]OHQLP

lakerda, biberli peynir ezmesi, zeytin

ÖĈlen saatlerinde indiĈimiz Atina’da

salatas ve dahas…

öncelikle, kentin simgesi Akropol’e de

ĉĆte Atina’da ilk akĆam ve ilk

çok yakn ve bir turistin gidebileceĈi

izlenimimiz: Hzl, özenli ve temiz

en güzel semt olan Plaka’daki otelimize

bir servis, en hasndan zeytinyaĈ,

uĈradk. Çok vakit kaybetmeden

her yerde standartn hiç bozmayan

kendimizi dĆarya attk ve küçük

mükemmel beyaz peynir, hepsi bildik

bir semt turunun ardndan, soluĈu

ve istisnasz çok lezzetli taze yemekler,

Ćirin bir restoranda aldk. Akropol’ün

ilgili garsonlar… Ve en önemlisi: Hesap

ciddi bir sorun. Öyle ki tek-çift plaka

eteklerindeki duvarlara srtn yaslamĆ,

makul.

uygulamas var. Hal böyle olunca, ailelerin

3ODNDVHPWLQGH\HUDODQUHVWRUDQODUV×FDNELURUWDPVXQX\RU
<HPHNOHUoRNOH]]HWOLYHKHVDSGDROGXNoDPDNXO

genellikle biri tek diĈeri çift sayl iki

açk havadaki tahta masalar, renkli
tahta sandalyeleri ve her yandan

0RGHUQLWH·GHQNDo×÷\RN

arabaya sahip olduklarn tahmin edersiniz.

sarkan sardunyalaryla bu tipik yunan

Binlerce yllk geçmiĆi taĆrken, her

Avrupa kentlerindeki küçük araba eĈilimi

restoranna, yine sardunyalarla bezeli,

metropol gibi çaĈn sorunlar da çok

Atina’da da mevcut. Motosiklet de çok

eski ama mutlaka bakml Rum evlerinin

tandk Atina’da. Öncelikle trafik

yaygn kullanlan araçlardan. Venizelos
/LQN3OXV 
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Havaliman’ndan baĆlayarak toplu

gelincik ve mimoza demetleri,

taĆma araçlaryla her yere kolayca

sofralar yemekler gelmeden önce

ulaĆabiliyorsunuz. Metro, troleybüs,

Ćenlendirmeye yetiyor. Yemek öncesinde

deniz ulaĆm gayet iyi planlanmĆ.

uzo keyfine bu çiçekler eĆlik ediyor.

ąehirde sürekli bir hareketlilik,

Atinallar, Ćarap içmeye de baylyor.

insanlarda bir telaĆ, koĆuĆturmaca

Akropolise’e küçük bir trmanĆla

gözleniyor. Meydanlarda ücretsiz gazete

ulaĆtĈmzda, tepe noktadan tüm

kutular var. ĉĆe giderken herkes bir

Atina’y izliyoruz. Yaknda görülen tek

gazete alyor eline ve hzla uzaklaĆyor.

yeĆillik Akropolis’in çevresi ve Plaka

Atina’nn modernitenin çirkinliklerinden

semti. Plaka’da kaldĈmza bir kere

en çok etkilendiĈi diĈer yan ise

daha memnun oluyoruz. Akropolis’teki

betonlaĆma. Arazi çok az olduĈu için

tapnaklar muhteĆem. Bol bol fotoĈraf

tepelerden bakldĈnda bir beton yĈn

çekiyoruz. ÖĈlene doĈru scak iyice

görünüyor. Yine de geniĆ parklar ile

bastryor ve karnmz ackyor. Yine

bunu kapatmaya çalĆyor. DoĈa ve

Plaka’ya iniyoruz. Bu kez çok çok

deniz, Atina’nn dĆna çktkça kendini

hesapl olan Suvlaki yemeye karar

hissettiriyor.

veriyoruz. ąiĆte kuzu eti, domuz eti ve
tavuk eti ile yaplabilen Suvlaki, ince

$NURSROLVJH]LVLYH|ùOH
\HPHùLQGH¶6XYODNL·

küçük trnak pidesinin arasna sarlyor

ĉkinci günün sabahnda yerel rehber

dürüm gibi sunuluyor. Çok lezzetli

eĆliĈinde Akropolis’e gidiyoruz. Atina’nn

ve bizim damak tadmza son derece

en çok ziyaret edilen turistlik mekan

uygun.

ve süzme yoĈurtlu bir sos ve yeĆillikle
$7(1$1ú.(7$3,1$ø,$NURSROLV·WH\HUDODQ
WDS×QDNKD\YDQODU×QNXUEDQHGLOGLùLNoNELU
VXQDNGDLoHUL\RU

Akropolis’e ulaĆmaya çalĆrken zeytin
aĈaçlarnn, papatyalarn, gelinciklerin

.HQWJH]LVL

(Kurtlar) tepesi ve Parlemento Binas

ve mimoza aĈaçlarnn arasndan

Yeni duraklarmz arasnda; ilk

önünde Meçhul Asker antndaki askerlerin

geçiyoruz. Atinallar buralardan çiçek

olimpiyatlarn yapldĈ stad, Ćehrin

nöbet deĈiĆim töreni var. Atina’nn en

topluyor. Sardunyalarla süsledikleri

trafiĈinin ortasnda kalan Zeus

aristokrat semti Kolonaki. Syntagma

evlerine, komĆularna götürmek için,

TapnaĈ, Syntagma Meydan, Omonia

meydanndan Kolonaki’ye uzanan yol

mevsimine göre topladklar papatya,

Meydan, Arkeoloji Müzesi, Lykavitos

boyunca Konsolosluklar ve restore edilmiĆ

+(3+$(6786$1,7,0g9\\·GDLQ÷DDHGLOHQ+HSKDHVWXVDQ×W×$JRUD·GD\HU
DO×\RU$JRUDHVNL$WLQD·GD÷HKULQWLFDUHWYHVRV\DOPHUNH]L\GL0RGHUQIHOVHIH
EXDQWLNPH\GDQGDGRùGX$JRUD·\×]L\DUHWHWWLùLQL]GHDQWLN<XQDQ·×QHQL\L
NRUXQDJHOPL÷NLOLVHVLRODQ7KHVHLRQ·×GDJ|UPHNPPNQ

 /LQN3OXV

2'(21(52'($NURSROGHQGHJ|UOHELOHQDQILWL\DWUR0g·GHLQ÷DHGLOGL+DOHQ
$WLQD)HVWLYDOL·QHHYVDKLSOLùL\DS×\RU

/LQN3OXV 
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eski evlerin bulunduĈu yeĆillikler eĆliĈinde

gece Monastraki’de yeni baĆlyormuĆ.

Meydan, bit pazarnn bulunduĈu

güzel bir yürüyüĆ oluyor. Monastraki’de

Saysz restoran ve barlar ile Monastraki

Monastraki, çok ünlü markalarn

pazar günleri bit pazar kuruluyor. ĉzmir’in

kesinlikle Atina’nn yükselen yldz. EĈer

satldĈ ve kentin modern yüzünün

Kemeralts’n hatrlatan Monastraki,

yolunuz bizim gibi Temmuz-Eylül aras

sunumunun yapldĈ ve Ćehrin

gece dĆar çkmak için de ideal bir ortam

Atina’ya düĆerse; Defni Ćarap festivaline

en aristokrat semti olan Kolonaki,

yaratyor. Plaka semtini turistlere kaptran

katlmay unutmayn. Defni, Atina’ya

Agora’nn bulunduĈu Thission, haval,

yerel halk bilhassa hafta sonlarnda bu

10km mesafede.

Ćk bar ve tavernalarn bulunduĈu Psiri,

semti tercih ediyor. Hatta diyorlar ki

Arkeoloji Müzesi ve buraya yürüyüĆ

Atina’y doyasya yaĆamak için sadece

Ćehirdeki mekanlar kepenkleri kapatrken

mesafesinde bulunan Omonia ve Victorias

birkaç nedenden biri.

.8ö%$.,ö,$7ú1$
1IXVPLO\RQ EDQOL\|OHUOHELUOLNWH 
.RRUGLQDWODU·'$=' 87& 7HOHIRQDODQNRGX 

127<XQDQLVWDQ·GDDUNHRORMLN|UHQ\HUOHUL
\×OED÷×WDWLOL3DVNDO\D0D\×VYH1RHO·GH
]L\DUHWHNDSDO×G×U0DùD]DODU×QoRùXLVH
3D]DUWHVLdDU÷DPEDDUDV×6DO×YH
3HU÷HPEHJQOHULYH
DUDV×]L\DUHWHDo×N

$7ú1$·<$*(/0úö.(1$'$/$5$
<2/&8/8.
$WLQDHVNLoDùODUGDQEHULoH÷LWOLVDOG×U×ODU
NDU÷×V×QGDELUoRNGHID\×N×OP×÷gQFH
3HUVOHUVRQUD5RPDO×ODU+DoO×ODUYH
2VPDQO×ODUWDUDI×QGDQHOHJHoLULOPL÷(VNL
<XQDQPHGHQL\HWLQLQGHPHUNH]LRODQ
$WLQD·Q×QHWUDI×WHSHOHUOHoHYULOLYHDo×N
RODQEDW×WDUDI×QGDNL3LUHOLPDQ×QDX]DNO×ù×
LVH\HGLNLORPHWUHúVPLNRUX\XFXVXRODQ
VDYD÷YHELOJHOLNWDQU×oDV×$WKHQD·GDQ
JHOL\RU$WLQD·GD÷HKLUWXUXQD$NURSRO·Q
]LUYHVLQGHQED÷ODPDNWD\DUDUYDU$NURSRO
YHoHYUHVLQGHNLDQWLNWL\DWURODUYH\D]×Q
$WLQD)HVWLYDOL·QHHYVDKLSOLùL\DSDQ
GHRQ·XQ\DQ×V×UD$NURSRO·Q]LUYHVLQGH
L\RQWDU]×QGDNL$WHQD1LNH(UHFKWHLRQ
'LRQLVRVYH3DUWHQRQWDS×QDù×HVNL$WLQD·Q×Q
D\DNWDNDODELOHQHQ|QHPOLNDO×QW×ODU×
%D÷NDDUNHRORMLN\HUOH÷LPOHUYHP]HOHU
LVH$NURSRO·HHQID]ODELUNDoNLORPHWUH
PHVDIHGH$WLQD·\×$NURSRO·Q]LUYHVLQGH
NX÷EDN×÷×VH\UHWWLNWHQVRQUD2OLPSLD=HXV
WDS×QDù×+DGULDQNHPHUL\DGD$UNHRORML
0]HVL·QL]L\DUHWHGHELOLUVLQL]7HPPX]
(\OOD\ODU×DUDV×QGD\ROXQX]$WLQD·\D
G÷HUVH'DIQLöDUDS)HVWLYDOLQHGHJLWPH\L
LKPDOHWPH\LQ'DIQL$WLQD·\DNLORPHWUH
X]DNO×NWD<XQDQDGDODU×JH]LSURJUDP×Q×]GD
GHùLOVH*O\IDGD9RXOLDJPHQL9DUNL]D
SODMODU×DOWHUQDWLIELUVHoLPRODELOLU

$WLQD·\DJHOPL÷NHQED]×<XQDQDGDODU×QD
XùUDPDGDQG|QPH\LQ$WLQD·GDQ\HGLNLORPHWUH
X]DNO×NWDNL3LUHOLPDQ×QGDQED]×DGDODUD
\DS×ODQWXUODUDNDW×ODELOLUVLQL]*|UPHGHQ
G|QPHPHNJHUHNHQDGDODUGDQED]×ODU×
5RGRV'LùHURQLNLDGDQ×Q\|QHWLPPHUNH]L
RODQ5RGRVoHYUHVLQLVDUDQNXPVDOODU×
\U\÷\ROODU×YHFDQO×JHFHKD\DW×\ODKHUNHVL
E\OH\HFHNQLWHOLNWH
0\NRQRV%H\D]UHQNOLGDUVRNDNODU×YH
NSVHNOLQGHNLHYOHUL\OHKHU]L\DUHWoLQLQ
LOJLVLQLoHNL\RU<XQDQLVWDQ·×QHQJ|VWHUL÷OL

.X÷EDN×÷×5RGRV
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DGDODU×QGDQELUL
6DN×]6DN×]DùDoODU×\ODPH÷KXUDGDQ×Q
YRONDQLN\DS×V×J|]HLONoDUSDQ|]HOOLùL
<XQDQLVWDQ·×QHQE\NDGDODU×QGDQELU
WDQHVL
6DQWRULQL6L\DKNXPVDKLOOHULQLQ
\XNDU×V×QGDYRONDQLNND\DODUDWXWXQDQ
EH\D]N|\OHUL\OHQO
0LGLOOLgGOND]DQDQSODMODU×JHOHQHNVHO
N|\OHULoRNoH÷LWOLNX÷ODU×YHoLoHNOHULoDP
DùDoODU×2UWDdDùNDOHOHULXFX]GHQL]
UQOHULUHVWRUDQODU×YH<XQDQLVWDQ·×QHQ
L\LLNLP]HVL\OHPXWODNDJ|UOPHVLJHUHNHQ
VDNLQELUDGD
=DNLQWRV%XDGDQ×QDG×Q×GDKD|QFH
GX\PDP×÷RODELOLUVLQL]$WLQD·GDQXOD÷×P
GD]RUoQNONHQLQEDW×V×QGD\HUDO×\RU
$QFDNKHU\×ORQELQOHUFHWXULVWoHNHQHQ
J]HO5XPDGDODU×DUDV×QGD\HUDO×\RU
&DUHWWDFDUHWWD·ODU×QEXOXQGXùXGHQL]
DODQODU×oRNLOJLJ|U\RU
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1HZ<RUN·WDQ.DUDN|\·H«
'ü'(0ø(12/
7LPH2XW|GOOHULQGH
\×O×Q×Q´(Qú\LöHIµLVHoLOHQ
'LGHPöHQRO1HZ<RUN·WDQ
.DUDN|\·GHNLORNDQWDV×0D\D·\D
X]DQDQD÷o×O×NVHUYHQLQLQ
ROJXQOXNoDù×QGDoRNEHùHQLOHQ
IDUNO×ELU\HPHNNLWDE×\D]G×
+DQJLVRIUDODUGDQJHoWLQL]"
'ú'(0ö(12/ Büyük sofralar kurulan bir evde
büyüdüm. Misafir aĈrlamak, yemek hazrlamak
veya ne hazrlanacaĈn düĆünmek hayatmzn
önemli parçalarndand. Nohutlu iĆkembe
de piĆerdi, kuzu kokoreç de, beĆamelli tavuk
da… Mevsime ve ruh halimize göre deĈiĆirdi
yemekler. Babam yemeĈe el attĈnda genelde
mangal yanard. Halamn peĆine takldĈm
dönemlerde sokak yemeklerini tanma frsatm
oldu. Tükürük köftesi, nohutlu pilav gibi
tatlarn Ćimdi bile hatrladĈm lezzetlerle
onun sayesinde tanĆtm. Lisede arkadaĆlarm
için piĆirmeye baĆladm. Koç Üniversitesi’nde
psikoloji okuduĈum son sene, aĆç olacaĈm
biliyordum artk. Okulu bitirir bitirmez de
New York’a French Culinary Institute’a aĆçlk
okumaya gittim. Okulun ardnda Eleven Madison
Park’da bir sene çalĆtm. ĉstanbul’a döndükten
sonra Nu Teras’da Mehmet Gürs’ün fikri olan
‘Ufak Yemekler’i hazrladm. GeçtiĈimiz dört sene
Dionysos Hotel, Kumlubük’ün lokantalarnn baĆ
aĆçlĈn üstlendim. Geçen Mays’da da Lokanta
Maya’y açtk.
*QH\·GHNLSD]DUODUGD\DNDODG×ù×Q×]ELU
¶ELOJHOLN·I×V×OGDQP×÷VDQNLNXODù×Q×]D«%L]H
GHI×V×OGDUP×V×Q×]"
'ú'(0ö(12/ Yemek yaparken en dikkat
ettiĈim adm, iyi malzeme seçimi. Çünkü kötü
malzemeyle iyi yemek yapma Ćansnz yok. Bu
sebeple her Ćeyi mevsiminde en taze ve körpe
olduklar zaman piĆirmeyi tercih ediyorum.
Pazarlarda müthiĆ keyifli bir ortam var. KiĆilerin
 /LQN3OXV

'ú'(0ö(12/.ú0'ú5"
Yüksek öĈrenimini Koç Üniversitesi Psikoloii Bölümü’nde tamamlayan
ąenol, 2001 ylnda New York’taki French Cullinary ĉnstitute’da aĆçlk
eĈitimi alarak, Le Cirque ve Eleven Madison Park restoranlarnda çalĆt.
ĉstanbul’a döndükten sonra Nu Teras’ta ‘Ufak Yemekler’ konseptini hayata
geçirdi. ‘Kznz Defne’yi OĈlumuz ĉskorpite...’ isimli kitab büyük ilgi
gören ąenol, bir süredir Karaköy’deki mekân Lokanta Maya’da, ellerinden
sofraya gelen mucizeleri konuklarna sunuyor. ąenol, baĆarsn internet
ve anket yoluyla oylanarak seçilen Time Out 2010 Yeme ĉçme ödüllerinde
kazandĈ “En ĉyi ąef” ödülü ile de tescillemiĆ bulunuyor.

kendi yetiĆtirdiĈi malzemeler üstüne sohbet
ederek devaml yeni Ćeyler öĈreniyor insan.

(QoRNQH\HPHùLVHYHUVLQL]"
7DWODU×NDU×÷W×UPDNNRQXVXQGDQH
G÷Q\RUVXQX]"

%LUU|SRUWDM×Q×]GD\HPHNSL÷LUPHN
\D÷DPELoLPLGLUGL\RUVXQX]0XWIDN
D\Q×]DPDQGDELULNWLGDUDODQ×G×UGHUOHU
<HPHNSL÷LUHELOPHNQDV×OELUJoYHULU
LQVDQD"

'ú'(0ö(12/ Her Ćeyi yerim.
Dönemseldir seçimlerim. Bazen her gün
canm aĈr yemekler çeker bazen bir haftay
galeta peynir ile geçiririm. Yine de, keyifli
ortamda yenilen yemek en anlamlsdr.
Çok karĆk tatlar sevmem, yemekte
sadelikten yanaym, aslnda hayatmn
her alannda sadelikten yanaym. Çok
oynanmĆ, karĆmĆ lezzetler iĆin özünün
kaçmasna sebep oluyor. Malzemedeki asl
lezzeti çkarmak için tatlandrmann önemli
olduĈunu düĆünüyorum.

'ú'(0ö(12/ Lokanta’da yemek
piĆirmek kesinlikle bir yaĆam biçimi,
çalĆma saatleri ve süresi hayatnz
yönlendiriyor. Bence güç, baĆardan
kaynaklanr. ĉĆini baĆaryla yapmak,
insana kendini güçlü hissettirir. Kendinizi
mutfaktaki “diĈerlerine” kabul ettirmek
ve sayg uyandrmak için, mutfakta nelere
hakim olduĈunuz önemlidir. Malzemeye
hakim, tekniĈe hakim, bçaĈa en az diĈerleri
kadar hakim olacaksnz. Tüm bunlar
baĆarmann yolu da çok mesai harcamaktan
geçiyor.
*OVX\X\OD\DSW×ù×Q×]NDEDNWDWO×V×
PXKWH÷HPúNLQLGHVHYPH\HQOHUH
VHYGLUGLQL]EXWDWO×\×«6L]LQEXOX÷XQX]
PX\RNVDGHULQOHUGHQELU\HUOHUGHQPL
o×N×\RUEXWDULIOHU"
'ú'(0ö(12/ Tatlar birleĆtirmek
genelde benim fikrim. Lezzetler ve tatlarn
birbiriyle uyumuyla ilgili bir fikir oluĆuyor
kafanzda zamanla. Neye benzeyeceĈini
fikir düzeyinde biliyorsunuz. ĉyi bir kabak
tatlsnn neye benzemesi gerektiĈi bilgisi
ise sanrm çocukluktan geliyor. Yine de her
Ćeyi her aĆamasnda devaml tadarm ben.
Kendimin baylarak yemeyeceĈi bir Ćeyi
servis etmem.

.DUDN|\·Q\]GHùL÷L\RUVDQNL«
.DUDN|\·GH0D\D·\×DoPD\DQDV×ONDUDU
YHUGLQL]"
'ú'(0ö(12/ Karaköy’ü genel hissiyatn
sevdiĈimiz için ve kalabalktan biraz uzakta

kalabilmek amacyla seçtik. Dokusunu,
binalarn, tarihi hissetmeyi seviyoruz.
HoĆ yerler açlyor Karaköy’de, bir yandan
senelerdir burada olan çok hoĆ yerler de
var. Hzl popüler olup tüketilmemesini
diliyoruz.
<D÷DG×ù×P×]WRSUDNODUOH]]HW
]HQJLQOLùLQLo×OJ×QFDKLVVHWWLUL\RU6L]
EX]HQJLQOLùLQKDQJLXoODU×QD\DN×Q
KLVVHGL\RUVXQX]"
'ú'(0ö(12/ DediĈiniz gibi çok zengin
bir ülke Türkiye. DeĈiĆik kültürlerin iç
içe geçmesi yemeklere de yansmĆ. Benim
anneannemin annesi Rumelili olduĈu için
büyük tepsi mantlar, marullu etler piĆerdi
çocukluĈumda. ZeytinyaĈllar sofradan hiç
eksik olmazd. Bol poĈaça, börek yaplrd.
Her yörenin tatlarn denemeyi seviyorum.
Antakya’da da müthiĆ Ćeyler yedim, Tire’de
de. Tek bir yemek söyleyemem sanrm.

<.<·GHQo×NDQNLWDS\HPHN\HPHN\D
GD\DSPDNLOHELUùHNLOGHJ|QOEDû×
RODQKHUNHVHPDO]HPHOHULWDQ×PDQ×QYH
RQODU×\DUDW×F×ELUùHNLOGHNXOODQDELOPHQLQ
\ROXQXJ|VWHUL\RU'DPDNWDG×(JH·QLQ
HùVL]OH]]HWOHUL\OHùHNLOOHQHQ\D]DU'LGHP
øHQROX]XQVROXNOXDùo×O×NVHUYHQLQLQEX
GXUDû×QGDE|OJHQLQSD]DUODU×QDYHUQOHULQH
RODQKD\UDQO×û×Q×GLOHJHWLUL\RU%LOGLûLPL]
PDO]HPHOHUHVLKLUOLGHûQHûL\OHGRNXQDUDN\DUDWW×û×PHQOHULD\U×QW×O×ELoLPGH
DQODWDUDNYHDOWHUQDWLIPDO]HPHOHU|QHUHUHNWPWDULIOHULJ|UVHOOHUL\OHEHUDEHU
RNX\XFX\DVXQX\RU
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[0 322]

Promis Proses Kontrol

Kent Yaz×l×m

[0 322] 232 00 02

Sentim Biliüim

[0 312] 297 10 00

Keynet

[0 322] 457 12 47

Signum Teknoloji

[0 312] 491 28 13

Sampaü Biliüim

[0 322] 453 46 83

Sisoft Saùl×k Bilgi Sistemleri

[0 312] 210 19 20

ANKARA

[0 312]

STC Elektronik

[0 312] 386 04 25

4S Bilgisayar

[0 312] 472 90 00

STM Savunma

[0 312] 266 35 50

Adam Bilgisayar

[0 312] 467 35 06

ûeker Biliüim

[0 312] 265 00 28

Akgün

[0 312] 478 48 00

Tabim Bilgisayar

[0 312] 435 10 16

Alpamiü Bilgi Teknolojileri

[0 312] 267 05 03

Tarnet Tar×m Kredi Biliüim

[0 312] 212 16 15

Alpdata

[0 312] 467 48 56

Teknosis

[0 312] 210 00 40

ADANA

[0 312] 426 54 40

Araskom úletiüim

[0 312] 441 22 20

Tektronik Mühendislik

[0 312] 437 30 00

Baüar Bilgisayar

[0 312] 473 70 80

Telkotek Biliüim

[0 312] 490 03 00

Biliüim Sanayi

[0 312] 266 11 44

Tenay Yaz×l×m

[0 312] 284 62 68

Biznet Biliüim

[0 312] 210 11 77

Tepe Teknolojik Servisler

[0 312] 291 91 00

BMB Soft

[0 312] 265 03 86

Turmap Biliüim

[0 312] 265 00 50

BNN Bilgisayar

[0 312] 472 76 84

Ulusal Cad

[0 312] 473 05 00

Bor Yaz×l×m

[0 312] 286 19 74

Usta Yaz×l×m

[0 312] 210 11 91

Ceytech Biliüim

[0 312] 443 00 21

Uyumsoft

[0 312] 266 42 74

Cybersoft

[0 312] 210 19 40

Verifone Teknosis

[0 312] 210 00 40

Datasel

[0 312] 284 87 83

Verisis

[0 312] 468 74 78

Destek Bilgisayar

[0 312] 473 51 00

ANTALYA

[0 242]

Devinim Yaz×l×m

[0 312] 446 86 68

At×l×m Bilgisayar

[0 242] 572 17 00

Dugan Bilgisayar

[0 312] 435 80 32

Sistaü

[0 242] 244 20 24

EG Yaz×l×m

[0 312] 265 01 02

BURSA

[0 224]

Espit Say×sal Bilgi Teknolojileri

[0 312] 235 37 85

ArnilNet Bilgisayar

[0 224] 250 10 55

Fark Bilgisayar

[0 312] 482 89 85

Belsis Bilgisayar

[0 224] 249 92 00

Fonet

[0 312] 440 36 58

Prestij Bilgisayar

[0 224] 243 37 35

Forte Bilgi ve úletiüim

[0 312] 473 40 83

Sentora Biliüim

[0 224] 211 06 36

Forum Mühendislik

[0 312] 386 08 24

Sistaü

[0 224] 443 62 62

Gantek

[0 312] 472 63 29

DúYARBAKIR

[0 412]

GCA

[0 312] 299 20 12

Mega Computer

[0 412] 611 20 14

Havelsan

[0 312] 287 35 65

ERZURUM

[0442]

Helezon Bilgisayar

[0 312] 284 88 27

Eriüim Yaz×l×m

[0 442] 235 44 27

únfopark

[0 312] 265 01 30

ESKúûEHúR

[0 222]

únnova

[0 312] 210 16 86

Can Eroùlu

[0 222] 224 27 00

úülem CoùraÀ

[0 312] 235 64 90

Ender Bilgisayar

[0 222] 231 11 51

Kale Yaz×l×m

[0 312] 210 17 00

úSTANBUL

[0212] / [0 216]

Lst Yaz×l×m

[0 312] 210 13 57

Accenture Dan×ümanl×k

[0 212] 349 32 00

Manas Elektrik

[0 312] 267 05 03

ACM Yaz×l×m

[0 212] 268 78 40

Meddata

[0 312] 473 90 80

Akademi Bilgisayar

[0 212] 286 99 69

Metaform Biliüim

[0 312] 299 20 40

Akademi Dan×ümanl×k

[0 216] 545 69 69

Meteksan Savunma

[0 312] 266 15 20

Aktüel Teknoloji

[0 212] 216 86 86

Milsoft Yaz×l×m

[0 312] 481 02 00

Alfabim

[0 216] 532 96 60

Monad Yaz×l×m

[0 312] 236 06 80

Alternatif Bilgisayar

[0 216] 376 60 73

MRD Yaz×l×m

[0 312] 265 05 19

Ametis

[0 216] 577 67 76

Natek

[0 312] 299 22 19

Appscon

[0 212] 232 43 00

Nebil Yaz×l×m

[0 312] 478 54 21

Arena Bilgisayar

[0 212] 364 64 64

Olimpos Biliüim

[0 312] 481 90 27

Argela Yaz×l×m

[0 212] 328 12 48

Omega Grup

[0 312] 241 74 84

Arneca Dan×ümanl×k

[0 212] 286 12 66

Pro-g

[0 312] 473 35 12

Arüivist&Dizayn

[0 212] 632 13 77

Proliz Bilgisayar

[0 312] 368 00 51

Art×m Biliüim

[0 212] 332 22 55
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[0 216] 384 52 21

Genom

[0 216] 455 50 52

Atos Origin

[0 216] 531 73 83

Grid Teknoloji

[0 216] 427 59 83

ATP Ticari Bilgisayar

[0 212] 310 65 65

Grup Otomasyon

[0 216] 456 47 91

Asisteam Bilgi Teknolojileri

Batuman Yaz×l×m

[0 212] 215 57 20

GVG Dan×ümanl×k

[0 212] 327 92 05

Beyaz Bilgisayar

[0 216] 486 34 24

Hitit Bilgisayar

[0 212] 257 58 76

Beycon Bilgi úletiüim

[0 212] 274 45 00

IFS

[0 216] 545 96 96

Bilginç IT Academy

[0 212] 282 77 00

Intech Consulting

[0 212] 366 02 55

Bilgiyön Yaz×l×m

[0 216] 545 90 78

ITD

[0 212] 385 02 02

Bilin Bilgi úülem

[0 212] 217 31 37

Ith×nka

[0 216] 363 63 69

Biliüim Bilgi

[0 212] 320 30 50

ITM Yaz×l×m

[0 212] 610 00 07

Biliüim Bilgisayar Eùitim ve Mühendislik [0 212] 236 54 57

ITM Yaz×l×m

[0 212] 610 00 07

Bimsa

[0 216] 425 10 50

ú-Sistem

[0 216] 554 85 54

Bis Çözüm

[0 216] 469 87 39

údea Teknoloji

[0 212] 276 56 76

Bits Bilgisayar

[0 216] 455 72 11

úfas Biliüim

[0 212] 336 90 80

Bizitek Bilgisayar

[0 212] 366 79 00

úmperitek

[0 216] 455 15 60

Boùaziçi Yaz×l×m

[0 216] 575 66 50

únÀna

[0 216] 316 53 53

Boran Yaz×l×m

[0 212] 211 11 69

únformatik

[0 212] 222 32 35

Boyut Bilgisayar

[0 216] 327 09 47

únfotech

[0 216] 362 05 00

BT Grup

[0 216] 537 08 20

únnova

[0 212] 286 44 10

C Biliüim

[0 212] 290 32 32

únomera

[0 212] 530 51 70

Compro

[0 216] 416 95 10

únspirit

[0 216] 548 11 91

Coretech

[0 216] 559 34 00

úntertech Bilgi iülem

[0 212] 355 11 00

Dataserv

[0 216] 332 15 25

ústanbul Pazarlama

[0 212] 275 12 95

Datateknik

[0 216] 645 80 00

úü Zekas× Dan×ümanl×k

[0 216] 483 21 38

DB Teknoloji

[0 216] 537 84 00

Jforce

[0 212] 668 02 90

DDI Teknoloji

[0 212] 212 79 69

Kafein Yaz×l×m

[0 216] 522 66 66

Destek Bilgisayar

[0 212] 282 44 30

Kaledata

[0 212] 282 58 07

Doruk Otomasyon

[0 212] 327 49 44

Karaü Yaz×l×m

[0 216] 326 25 01

Doxsoft

[0 212] 328 32 01

Kartek Kart

[0 212] 328 33 31

DSS Teknoloji

[0 212] 347 89 10

Keysoft

[0 216] 575 50 45

E-Kent

[0 212] 340 80 00

Koç Sistem

[0 216] 556 11 00

Ecore

[0 212] 212 91 91

Komtaü Bilgi Yönetim

[0 212] 288 47 30
[0 216] 668 02 64

Eczac×baü× Bilgi úletiüim

[0 212] 339 90 00

Kora únternet Teknolojileri

Eduline

[0 212] 324 60 61

Kota Bilgisayar

[0 212] 284 12 55

Efes Yaz×l×m

[0 212] 465 04 67

Likya Bilgi Teknolojileri

[0 216] 471 81 55

Elan

[0 212] 286 67 20

Link Bilgisayar

[0 216] 522 00 00

Elsan Bilgi Sistemleri

[0 216] 532 96 60

Logon Bilgisayar

[0 212] 221 00 05

Era Enformasyon

[0 216] 527 24 57

Logos Bilgisayar

[0 216] 328 48 48

Erguvan Biliüim

[0 216] 680 03 10

Metod Biliüim

[0 212] 472 72 01

Esolutions Yaz×l×m

[0 212] 351 56 05

Mikrosay

[0 216] 459 86 60

Eteration

[0 212] 328 08 25

Minerva Yaz×l×m

[0 212] 275 60 32

Exepto

[0 216] 469 82 83

Mira Yaz×l×m

[0 216] 417 23 96

Experteam

[0 216] 651 33 05

Mobilera

[0 212] 284 91 04

Fintek

[0 212] 365 65 50

MSU Yaz×l×m

[0 212] 251 98 76

Focus Yaz×l×m

[0 216] 449 49 30

Nas Bilgi Sistemleri

[0 216] 630 16 07

G Teknoloji

[0 216] 688 35 71

Natica Teknoloji

[0 212] 296 61 90

Gaia

[0 212] 288 68 11

NCS Bilgisayar

[0 216] 329 39 99

Ganpro

[0 216] 538 80 00

Netsis

[0 212] 276 68 66

Gantek

[0 216] 538 80 00

Nilaccra

[0 212] 258 94 33

Garanti Biliüim

[0 212] 657 04 04

Nilaccra Biliüim

[0 212] 258 94 33

Geneks

[0 212] 277 21 77

Normdata Dan×ümanl×k

[0 212] 656 43 22
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Novalab Teknoloji

[0 212] 213 13 30

Vizora Bilgi Teknojileri

Obase Bilgisayar

[0 216] 527 30 00

Vizyoneks

[0 216] 577 84 00
[0 216] 577 84 00

Oratech Teknoloji Sistemleri

[0 216] 651 78 75

Vodofone Teknoloji Hizmetleri

[0 212] 328 36 70

Oraturk Bilgi Sistemleri

[0 212] 319 77 07

Yaz Bilgisayar

[0 212] 288 53 70

Ortam Yaz×l×m

[0 541] 455 00 43

Yurtiçi Kargo Servisi

[0 212] 276 95 63

Oyak Teknoloji

[0 212] 339 23 00

Zugo Bilgi Sistemleri

[0 216] 365 20 40

Parametre Biliüim

[0 212] 275 78 64

úZMúR

[0 232]

Partnera Bilgi Sistemleri

[0 212] 366 02 83

Alto Teknoloji

[0 232] 483 05 02

Patika Bilgisayar

[0 212] 287 61 79

Asis Grup

[0 232] 446 04 53

Platin Biliüim

[0 216] 416 30 96

Bimar

[0 232] 411 81 08

Pozitim Teknoloji

[0 212] 265 39 39

Birim Bilgi Teknolojileri

[0 232] 464 77 33

PRM Yaz×l×m

[0 216] 469 96 00

Doùanata Bilgisayar

[0 232] 246 39 92

Probil Bilgi úülem

[0 212] 373 74 00

úzmir Akademi

[0 232] 494 09 24

Proline Biliüim

[0 216] 528 62 00

Kentkart

[0 232] 445 61 81

Protel Bilgisayar

[0 216] 444 77 85

Netsis

[0 232] 463 90 00

PWC

[0 212] 326 60 60

Özel Eùitim Biliüim

[0 232] 464 12 12

Remivac

[0 212] 233 03 35

Probel Bilgisayar

[0 232] 483 50 37

Sampaü Biliüim

[0 216] 425 97 77

Promer Bilgisayar

[0 232] 464 77 33

Servicium Bilgisayar

[0 212] 351 27 01

Prosoft

[0 232] 765 90 07

Servus Bilgisayar

[0 212] 319 35 00

Sistaü

[0 232] 413 01 11

Sesam Yaz×l×m

[0 212] 347 31 05

Teknokom Elektronik

[0 232] 765 90 65

SFS Bilgi úülem

[0 212] 216 27 80

Uni- Pa

[0 232] 342 32 32

Siemens IT Çözümleri

[0 216] 458 65 00

Veri Biliüim

[0 232] 445 74 72

Sigma Dan×ümanl×k

[0 212] 315 05 15

K.K.T.C

[0 392]

Sinerji Biliüim

[0 212] 416 11 56

Sentez Yaz×l×m

[0 392] 228 14 80

Sistaü

[0 216] 531 74 60

KAYSERú

[0 352]

Sistek Bilgisayar

[0 212] 483 71 97

Sistemo Mühendislik

[0 352] 224 04 74

Smartiks

[0 216] 469 05 95

ûahin Bilgisayar Yaz×l×m

[0 352] 224 84 66

Smartsoft/Kartek

[0 212] 285 40 92

KOCAELú

[0 262]

Softtech Yaz×l×m

[0 212] 365 98 00

ETCBase

[0 262] 644 11 22

Spin Teknoloji

[0 212] 275 95 95

IBTECH

[0 262] 679 15 00

Sürat Biliüim

[0 216] 522 11 50

ú2ú Biliüim Dan×ümanl×k

[0 262] 678 89 55

Tagsoft Teknoloji

[0 212] 365 98 00

úntermed Biliüim

[0 262] 324 99 35

Tav Biliüim

[0 212] 465 55 55

OBSS Biliüim

[0 262] 678 89 15

Teknoser Bilgisayar

[0 212] 339 30 00

Trtek Bilgisayar

[0 262] 323 39 24

Telenity úletiüim

[0 212] 468 21 00

Turkcell Teknoloji

[0 262] 677 41 00

Temel Teknoloji

[0 216] 360 65 60

MERSúN

[0 324]

Tramer Sigorta Bilgi Merkezi

[0 216] 573 33 99

Kardelen Bilgisayar

[0 324] 327 31 54

Triton Biliüim

[0 212] 579 80 15

Kayac× Bilgisayar

[0 324] 336 38 38

TTG

[0 212] 327 07 57

ûANLIURFA

[0 414]

Turcom úletiüim

[0 212] 349 29 29

Fonet

[0 414] 315 81 13

Turnet úletiüim

[0 212] 349 29 29

TEKúRDAø

[0 282]

U&G Dan×ümanl×k

[0 212] 292 70 00

Sinerji Biliüim

[0 282] 726 30 59

Ulus Dan×ümanl×k

[0 212] 356 30 15

TRABZON

[0 462]

Universal Bilgi Teknojileri

[0 216] 456 28 00

Akgün

[0 462] 326 74 75

Uyumsoft

[0 212] 467 33 33

VAN

[0 432]

Vadi Kurumsal Bilgi Sistemleri

[0 216] 668 01 16

Fikom

[0 432] 210 02 14

Value Team Dan×ümanl×k

[0 212] 276 98 86

Vektör Telekomünikasyon

[0 212] 275 30 60

Verisoft

[0 212] 275 03 01

Verscom Dan×ümanl×k

[0 212] 275 74 84
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