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Hakkımızda
About Us

teknoloji bir sanattır

“TechNarts” markasının da sahibi olan Nart Bilişim Hizmetleri, 2007 yılında kurulmuş olup, 2009 yılında ODTÜ Teknokent’e
taşınarak bilişim hizmetleri sektöründe faaliyetini sürdürmektedir.
Kuruluşundan beri stratejisi, çalışma şekli ve kaynak kullanımı ile Türkiye’de bir ilk olan TechNarts, müşteri ilişkilerindeki
yaklaşımıyla da farklılık göstermektedir. Projelendirme safhasında başlayan proje yönetimi anlayışına sistem ve ihtiyaç analizi
safhalarını da ekleyen bir yaklaşımı öngörmekte olup, bu sayede özellikle teknoloji konularında bilgi eksikliği olan firmaların
bu sektörde danışmanlığına önem vermekte ve müşterilerin yazılım ihtiyaçlarını önde tutmaktan öte iş ihtiyaçlarını belirleyerek
sistemin verimliliğini sadece yazılımla değil ayrıca analiz ve değişim süreçleriyle de kontrol etmektedir.
TechNarts proje tabanlı profesyonel kadrosu ile işi sahiplenerek müşteri adına tüm teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve
müşteri için yazılımdan öte fiyat avantajlı uygulanabilir çözümler üretmektedir.

The owner of the brand “TechNarts”, Nart Informatics was established in 2007. Moving to METU Technopolis in 2009, it continues
its services in the information technology sector.
Since its foundation, TechNarts is a leading company which differs from others with its strategy, working model, resource utilization
and its approach to customer relations. This is managed by adding the system and needs analysis phases to the project management
methodology which usually starts with the project planning phase. This way, the major focus is on consulting the companies lacking
knowledge in information technology. Besides, the system efficiency is controlled by determining the business needs of customers
not just by software development but also by fully analyzing and controlling change management processes.
All the technological advances are followed by project based professional staff on behalf of the customers and feasible costeffective solutions that are compatible with the business needs and requirements of the customers are offered.
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iTS
İlaç Takip Sistemi
Kısa adı İTS olan İlaç Takip Sistemi, Türkiye’de ilaçların her bir biriminin izlenmesi için kurulan bir altyapıyı tanımlamaktadır.
İTS, literatürde “Takip ve İzleme” olarak tanımlanan yapının, ilaç sektörüne uygulanmış halidir. Karekod kullanımı ile ilaç
birimleri tekil hale getirilmiş, birimlerin geçtiği her noktadan yapılan bildirimler ile elde edilen hareket bilgisi kullanılarak ilaç
birimlerinin takibi ve bu bilgilerin oluşturduğu şecere kayıtları kullanılarak ilaç birimlerinin izlenebilirliği sağlanmıştır.
İlaç Takip Sistemi dünyada ilk defa Türkiye’de başarıyla uygulanan ve benzeri olmayan yenilikçi bir sistemdir. İlaç Takip
Sistemi hastaların ilaca güvenle erişiminin sağlanması için her ilacın konumunu takip etmek üzerine tasarlanmıştır. Bu nedenle
piyasadaki tüm ilaçlar üretimden tüketime tüm aşamalarda bildirimlerle izlenir. Bu şekilde sahte, kaçak ve her türlü yasadışı
ilaç satışı engellenmiş olur. Stok durumları izlenebildiğinden ilaçlar gerektiğinde kolaylıkla piyasadan toplanabilir.

Pharmaceutical Track & Trace System
The Turkish “Pharmaceutical Track and Trace System” (abbreviated as ITS) defines the infrastructure constructed to track and trace
all units belonging to each pharmaceutical product in Turkey. İTS is the application of the well-known “Track & Trace” structure
applied to the pharmaceutical industry. The serialization providing the uniqueness of the units is ensured by the DataMatrix code
instead of formerly used barcode. The ability to track each drug unit is provided by gathering the information of each unit in every
single step and action; and traceability is provided by its pedigree.
İTS is the first successful and unique application of “Pharmaceutical Track and Trace System” in the world. İTS is designed to track
the location of every drug unit to ensure the reliable supply of drugs to patients. Therefore, all the drugs on the market are traced
by notifications in all phases from production to consumption. Thus; the sale of fraudulent drugs, drug theft and barcode scams are
prevented. In addition, if required, drugs can easily be recalled due to traceability of stocks.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><transfer xmlns:xsi=
<sourceGLN>string</sourceGLN>
<destinationGLN>string</destinationGLN>
<actionType>string</actionType>
<billTo>string</billTo>
<documentNumber>string</documentNumber>
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iTS-PTS
İTS Paket Transfer Servisi
İTS, tekil ilaç birimi bazında çalışmaktadır. Ancak ticari transferler bağ, koli, palet gibi taşıma birimleriyle yapılmaktadır. Bu
sebeple taşıma birimleri ve bu birimlerin içerdiği ilaç birimlerinin hiyerarşik ilişkisini içeren kayıtların, ilaç transferiyle birlikte
paydaşlar arasında paylaşılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla geliştirilen yazılım, web servisleri
şeklinde hazırlanmıştır. Taşıma birimleriyle, bu birimlerin içerdiği diğer taşıma birimleri ve ilaç birimlerinin ilişkisini tutan XML
dosyasının standardı paydaşlar arasında yapılan ortak çalışmayla belirlenmiş ve bu XML dosyalarının paydaşlar arasında
güvenli bir şekilde transferini sağlamak üzere İTS-PTS uygulaması geliştirilmiştir.
İTS-PTS, İTS’nin yetki sistemini kullanarak paydaşlar arasında hiyerarşi içeren XML dosyalarının paylaştırılmasını sağlamakta,
paydaşların stok düzenleme ve takibi işlemlerine de katkıda bulunmaktadır.

ITS Package Transfer Service
ITS operates on the basis of single drug units. However, commercial transfers are not done by single units; instead they are done
using transport units such as bundles, cases and pallets. Thus, the need to share information of the transport units among the
stakeholders arose. Therefore, an XML file standard that includes the hierarchical relation between the transportation unit and the
drug units has been developed with the contribution of the stakeholders. Furthermore a secondary system, ITS-PTS, operating as
web services has been developed to allow stakeholders to share created XML files among each other.
ITS-PTS uses the ITS authentication system in order to share transfer files among the stakeholders. In addition it also contributes
to the stock regulation and tracking since it also contains the hierarchical structure of the transfer units.
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iTS-PORTAL
İTS Portalı
İTS, web servisleri olarak tasarlandığından herhangi bir arayüzü bulunmamaktadır. Bu sebeple İTS paydaşları ile iletişimin
sağlanması amacıyla geliştirilen İTS-PORTAL, İTS hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki
dilde hazırlanan portal, özelleştirilmiş dinamik bir içerik yönetim sistemidir. Portal üzerinde İTS’nin işleyişini anlatan her türlü
bilgi, belge ve multimedya içeriklere ulaşmak mümkündür.
İTS ile ilgili duyuru ve etkinlikler de bu portal üzerinden yayınlanmakta ve en güncel bilgilere bu portal üzerinden
ulaşılabilmektedir. İTS-PORTAL içerisinde ayrıca doküman yönetim sistemi bulunmakta ve proje ile alakalı tüm kaynaklar bu
doküman yönetim sistemi tarafından yönetilmektedir. İTS-PORTAL, ayrıca içerisinde değişik uygulamalar barındırmakta ve bu
uygulamalar da TechNarts bünyesinde geliştirilmektedir.

ITS Portal
Since ITS is designed as web services, it does not contain any interfaces. Therefore the ITS-PORTAL, which is designed to ensure
the communication between ITS stakeholders, contains detailed information about the ITS. The portal, which is prepared in two
languages as Turkish and English, is in fact a dynamic content management system. All types of content, data, document and
multimedia design regarding the operation of ITS may be found in the portal.
Besides, all the announcements and events about the ITS and all up-to-date information can also be accessed through this portal.
A customized document management system is to be found in the portal and the resources related to the project are managed by
this document management system. Furthermore, the portal contains various applications related to ITS and all these applications
are also developed by TechNarts.
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iTS-MC
İTS Yönetim Paneli
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İTS Yardım Masası ve TechNarts tarafından kullanılan yardımcı yazılımların tümünün
yönetildiği bir web tabanlı kontrol panelidir. Bu panel ile İTS’ye kayıtlı ilaçlar, ilaç birimleri, paydaşlar ve ilaç birimi hareketleri
hakkında bilgi edinme, düzenleme yapma, geri çekme, portalin içerik yönetimini yapma, kurumun diğer sistemleri ile İTS’nin
senkronizasyonunu sağlama gibi aksiyonlar ve teknik işlemler gerçekleştirilmektedir.
İTS-MC, sistem üzerinde yapılan operasyonel iş yükünü azaltmakta, böylece sistemin ve İTS ekibinin hizmet kalitesini
arttırmaktadır. İTS, web servisleri ve sunucularını izleme modülü sayesinde 7/24 izlenmekte ve oluşan performans problemlerini
anlık olarak SMS ve mail ile ilgili kişilere İTS-MC tarafından iletilmektedir.

ITS Management Console
ITS-MC is a web based control panel application for both ITS and all complementary applications. ITS-MC is designed to get
information about the drug units in ITS, view their pedigree, edit recalls list, manage the content of the portal, control the
synchronization between ITS and other applications of the TMMDA (Turkish Medicines and Medical Devices Agency) and monitor
the status of the whole environment for the staff of the TMMDA, İTS Help Desk and TechNarts.
ITS-MC reduces the operational load, thus increasing the service quality of both the system and the ITS team. By monitoring all
web services and servers 24/7, ITS-MC identifies all performance problems instantly and sends e-mails and SMS to the relevant
team members.
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iTS-OS
İTS Online İşlemler
İTS-OS, İTS paydaşlarına özel olarak tasarlanmış ve canlı sisteme bağlı olarak çalışan web tabanlı bir uygulamadır. İTS
paydaşları kendilerine ait İTS kullanıcı adı ve şifresiyle bu uygulamaya bağlanarak, sistem ayarlarını değiştirebilmekte, temel
sorgulama ve listeleme işlemlerini yapabilmektedirler. Değişik modüllerle güncellenen ve sürekli geliştirilen bu uygulama
sayesinde İTS paydaşları ile bilgi paylaşımı güvenli bir ortamda gerçekleşmektedir. İTS-OS üzerinden çoklu kullanıcı desteği
ayarları yapılabilmekte, alt kullanıcılar oluşturulabilmekte ve oluşturulan kullanıcıların yetkileri sınırlandırılabilmektedir.
Ayrıca “Yardım Merkezi” modülü ile paydaşlar sistem hakkında yaşadıkları problemlerle ilgili canlı yardım kaydı açabilmekte
ve bu kayıtlar yardım masası personeli tarafından kısa zamanda aynı uygulama üzerinden cevaplanmaktadır.

ITS Online Services
ITS-OS is an online web based application, which is particularly developed for the use of ITS stakeholders. By logging in this
application, ITS stakeholders can change system settings, do basic inquiries and listings. The continuously updated application
enables information sharing with ITS stakeholders in a secure environment. Besides, configuration of multi-user support in ITS can
be done, sub-users can be created and their authorization can be restricted by using this application.
By use of the Help Center module, stakeholders can request online help about the problems they experience within the system and
these help records can be replied instantly via the same interface.
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iTS-TEST
İTS Test Ortamı
İTS-TEST, İTS paydaşlarına ve sektöre hizmet veren yazılım şirketlerine, canlı sistemdeki olası senaryoları test edebilme
imkânı sağlar. Kullanıcılara, canlı sistemde test etmek istedikleri senaryoları gerçekleştirmeleri için istedikleri kadar paydaş,
kullanıcı, ilaç ve ilaç birimi oluşturma imkânı sağlar. Ayrıca test verileri profil olarak yedeklenebilmekte ve ihtiyaç olduğunda
herhangi bir test veri profiline geri dönüş sağlanabilmektedir. İTS-TEST her bir İTS paydaşı için tam bir İTS simülasyonu sağlar.
İTS-TEST uygulamasına İTS kullanıcı adı ve şifresiyle girilebilmesine rağmen, test ortamı içerisinde oluşturulan kullanıcılar ile
test sunucusundaki servisler çağrılabilmektedir. Her İTS paydaşı kendisine ait birçok paydaş, ilaç ve değişik durumlarda ilaç
birimleri kaydedebilmekte ve test web servislerini kullanarak bütün olası senaryolarını test ederek canlı sisteme kontrollü bir
geçiş sağlayabilmektedir.

ITS Test Environment
ITS-TEST provides the opportunity to ITS stakeholders and serving software companies to test possible scenarios of ITS. It provides
the users with the possibility to create as much stakeholders, users and drug units as they desire to realize the scenarios that are
wanted to be tested in the production system. Besides, test data can be backed up as profiles and any profile can be restored when
needed.
Even though it is required to login into ITS-TEST by using ITS user name and password, test web services can be called by users
created in the Test Environment. Every ITS stakeholder can create their own stakeholders, drugs and drug units in various statuses
in their own test environment and test all possible scenarios using test web services before moving their systems to the production
stage.
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Jandarma Genel Komutanlığı
General Command of Gendarmerie

JiTAS
Suç Önleme / Teknik Takip Yönetimi
Teknik takibe konu olan tüm iletişimin (GSM, PSTN vs.) operatörler tarafından takip edilmesini sağlamak amacıyla
hazırlanan sistem, bu iş akışında gerekli olan tüm altyapı ve araçları barındırmaktadır. Resmi takip evraklarının ülke çapında
hazırlanarak tek bir merkezden kontrol edilmesinden başlayarak, paralel iletişim kanallarından gönderilen iletişim bilgilerinin
çözümlenmesini, yetki kontrolleriyle yine ülke çapında dağınık bulunan operatörlere kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla
canlı olarak ulaştırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca operatörlerin ihtiyaç duyabilecekleri her türlü araç ve rapor ekranlarını da
içermektedir.
Sistem, sistem yöneticisinin önceden belirlediği parametrelere göre işlem yapmaktadır ve sistem yöneticisinin değiştirdiği
parametreler anlık olarak sistemi etkilediğinden sistem tamamen dinamik olarak çalışmaktadır.

Crime Prevention / Lawful Interception
The system allows all communications based on lawful interception to be followed up by operators and includes all necessary
infrastructure and tools about this workflow. Beginning with controlling all country-wide official lawful interception documents
centrally, it parses communication information and data arrived from communication channels and serves this information online
to the authenticated operators country-wide via its user-friendly interface. In addition, it includes all kinds of tools and reports that
operators may need.
The system works according to the parameters that the system administrator determines earlier on and is fully dynamic as the
changing parameters are instantly registered by the system.
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Turkcell İletişim
Hizmetleri A.Ş

Turkcell Communication
Services Inc.

STAR-Alarm
Transmisyon Alarm Yönetimi
Huawei ve Alcatel transmisyon sistemlerinde oluşan alarmların kaynağının tespit edilememesi üzerine geliştirilen uygulama,
Huawei ve Alcatel transmisyon sistemleriyle haberleşerek alarmları karşılamakta ve envanter bilgisiyle harmanlayarak
alarmın kaynağını tespit etmektedir. Fiber, WDM ve SDH devrelerinde oluşan kesintileri tespit eden uygulama bu alarmları
devre, müşteri ve ağ elemanı bazında tekilleyerek gerekli kontrol birimlerinin uygulamalarına entegre olarak göndermektedir.
Ayrıca sistem, içerisinde bulunan arabirim kullanılarak sistem yöneticisi parametreleri değiştirebilmekte, zengin raporlama
penceresiyle de kullanıcılar dinamik raporlar alabilmektedir. Sistem arabirimi, planlanmış görevler modülü ve ağ simülasyonu
modülü gibi modüller ile de teknik personele ciddi bir analiz imkânı sunmaktadır.

Transmission Alarm Management
The application which has been developed due to an inability of Huawei & Alcatel transmission systems to determine the root cause
of generated alarms, can determine the root cause by communicating with the Huawei & Alcatel transmission systems, receiving
alarms, and harmonizing them with the inventory data. After determining the cuts in Fiber, WDM and SDH trails; the system eliminates
the duplicate records by grouping by trail, customer and network elements, and sends them to the applications that monitoring
departments use.
On the other hand, the system management parameters can be configured using the internal interfaces while the dynamic reports can
be prepared using the rich reporting module. The system interface includes modules like scheduled jobs and network simulation for
technical staff to make further analysis.
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Hizmetleri A.Ş

Turkcell Communication
Services Inc.

STAR-Quality
Transmisyon Kalite Yönetimi
Huawei ve Alcatel transmisyon sistemleriyle haberleşerek kalite alarmlarını karşılamakta ve envanter bilgisiyle harmanlayarak
kalite yönetimine uygun olarak raporlanmasını sağlamaktadır. Fiber, WDM ve SDH devrelerinde oluşan kesintileri tespit eden
uygulama bu alarmları devre, müşteri ve ağ elemanı bazında tekilleyerek gerekli kontrol birimlerinin uygulamalarına entegre
olarak göndermektedir.
Ayrıca sistemin izlenmesi amacıyla sistemde yer alan tüm envanter ve alarmlar bazında izlemenin yapılabildiği renklendirilmiş
ve gruplandırılmış bir dashboard ekranı da bulunmaktadır. Bu sayede kullanıcılar canlı olarak sistemi izleyerek aksiyon
alabilmektedirler.

Transmission Quality Management
The application can create reports by communicating with the Huawei & Alcatel transmission systems, receiving quality alarms, and
harmonizing them with the inventory data. After determining the cuts in Fiber, WDM and SDH trails; the system eliminates the duplicate
records by grouping by trail, customer and network elements, and sends them to the applications that monitoring departments use.
On the other hand, the system includes a colored and grouped dashboard that contains various reports based on all the inventories and
alarms in the system. By using this dashboard, users can monitor the online system and take actions instantly.
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Türk Telekom

Turkish Telecom

TTYS
Talep ve Sipariş Yönetimi
Uygulama, Türk Telekom Transmisyon Departmanı’nın talep yönetimini ve sipariş yönetimini düzenli bir şekilde sağlamak ve
raporlarla sistemi destekleyerek zaman ve iş gücü açısından verimlilik kazanmak amacı ile geliştirilmiştir.
Uygulama, Türk Telekom’un dâhili iş akışlarını destekleyecek şekilde Transmisyon Departmanı talep yönetiminin yapılmasını,
talep yönetimi sonucunda ortaya çıkan siparişin takip edilmesini ve taşeron firma ile ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktadır.
Ayrıca içerdiği verilerin çıktısı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun talep ettiği Litas veritabanı bilgilerini üretmektedir.
Türk Telekom ve taşeronlarının hatalarını asgari düzeye indirerek, iş gücü kaybını önlemekte, talep ve sipariş takibinin kolaylıkla
ve belli bir standartta yapılmasına imkân vermektedir.

Request and Order Management
The application is designed for Turkish Telecom Department of Transmission, to sustain the request and order management in an
organized way and to increase their efficiency in terms of time and labor by supporting the system with all necessary reports.
The application enables Turkish Telecom to manage requests of the Department of Transmission by supporting the internal workflows,
to follow the order resulting from request management and to organize the communications/relationship with the subcontractor(s).
Furthermore, it provides the data for the Litas database, which Information and Communication Technologies Authority demands.
It eliminates labor loss by minimizing the faults of Turkish Telecom and subcontractors, and standardizes the request and order
management.
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Avea İletişim Hizmetleri

Avea Communication Services

i-SYS
Bina içi Kapsama Çözümleri Yönetimi
Taşeronlar ve dâhili birimler tarafından yürütülen bina içi kapsama çalışmalarının belirlenen farklı iş akışlarını yürütmek,
ekipman bilgilerini saklamak, TSS sistemini kullanarak problemleri ve istekleri takip etmek amacıyla geliştirilen yazılımdır.
Bu yazılım tüm projelerin dinamik olarak belirlenen iş akışlarına uymasını sağlamak ve/veya uyulmaması durumunda
yöneticiler ve sorumluları uyarmak gibi bir göreve sahiptir. Ayrıca değişik raporlar sayesinde taşeron, personel, firma ve
genel performanslar, her türlü kıstasa ve zaman aralığına göre ölçülebilmektedir. Otomatik e-posta sistemiyle desteklenen
yazılım sayesinde her türlü bilgi sorumlusuna doğrudan iletilmektedir. Sistem iş akışlarına göre yönlendirme ve havale etme
mantığıyla çalışmaktadır.
Kullanıcıların hem projeye bağımlı hem de projeden bağımsız olarak birbirlerine iş atamaları, takibi ve raporlanmasını sağlayan
uygulama, kullanıcıları arasında bir iletişim platformu oluşturmaktadır.

Inbuilding Solutions Management
This software has been designed to execute different workflows for inbuilding solutions executed by subcontractors and internal units,
to store the equipment details, and to track the problems and requirements using TSS system. The purpose of the software is to ensure
that the projects follow the dynamically defined workflows and/or warn the managers and authorities in case of failures. Moreover, by
means of various reports, the subcontractor(s), companies and general performance can be assessed in terms of all kinds of criteria
and time intervals. Supported by an automatic e-mailing system, it forwards all relevant information directly to the responsible unit/
authority. The system works on the principle of redirection and delegation with respect to the predefined workflow.
Allowing the users to assign jobs to each other either dependent to or independent from the project, the application provides a
communication platform between its users.
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Avea İletişim Hizmetleri

Avea Communication Services

Law-SYS
Dava Takip Yönetimi
Şirket davalarının yönetimi için sözleşmeli avukatlar ve hukuk bölümü arasında iletişimi sağlayan uygulama, bir davaya ait her
türlü veri, detay ve dosyayı dava bazında gruplayarak saklamaktadır. Ayrıca davaların sorumluları tarafından izlenebilmesini,
dava bilgilerinin yetkililer arasında paylaşılabilmesini, hukuk bölümü ile sözleşmeli avukatlar arasındaki iş emirlerinin takip
edilebilmesini ve hatırlatıcı modüller ve e-posta hatırlatıcılarla günlük görevlerin hatırlatılmasını sağlamaktadır.
Dava yetkilisi avukatlar ve hukuk bölümü için farklı raporlarla sistem desteklenmekte, üst yönetim raporları periyodik olarak
otomatik e-posta bilgilendirmesi yöntemiyle hazırlanmaktadır.

Litigation Management
This application provides communication among the company’s out-sourced lawyers and the legal department for case management;
and preserves every data, detail and file related to a case by means of grouping based on each case. Moreover it ensures cases
to be traced by the responsible lawyers; case data to be shared between the authorities; work orders to be followed between outsourced lawyers and the legal department; and daily tasks to be reminded by reminder modules and e-mail reminders.
The system is supported with various reports for both out-sourced lawyers and the legal department. Senior management reports
are prepared periodically through automatic e-mail notifications.
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Avea İletişim Hizmetleri

Avea Communication Services

Per-SYS
BTK Sertifikası Başvuru Yönetimi
Avea İletişim Hizmetleri bünyesinde bulunan İzinler grubunun işlerini Türkiye çapında ayrılmış bölgelerde takip etmelerini,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sertifikası süreçlerinin takibi ve raporlanmasını, başvuru sürecinde yaşanan
gecikmelerin ortadan kaldırılmasını ve olumsuz sonuçla dönen başvuruların engellenmesini, sürecin doğru ve hızlı takibi
sonucu BTK tarafından kesilecek cezaların engellenmesini sağlayan uygulamadır.
Uygulama, baz istasyonlarının kurulum izinleri için BTK’dan alınan sertifikaların alınma sürecini takip etmekte ve bu süreçte
yer alan tüm başvuru, bildirim ve dokümantasyonları içeren formları ve üst yazıları otomatik olarak hazırlamakta ve tarih
bazında raporlamalar üretmektedir.

ICTA Certificates Application Management
This application is designed to manage the processes and procedures of the Permits Group of Avea, to follow the procedures of
Information and Communication Technologies Authority (ICTA) certificate, to prevent the declined applications and delays during the
application process, and to eliminate the fines charged by ICTA by correct and rapid tracking of the procedure.
The application tracks the process of getting the necessary ICTA certificates to install base stations. It prepares all of the application,
notification and documentation forms and cover letters automatically and produces reports based on dates.
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Avea İletişim Hizmetleri

Avea Communication Services

TiVO
BTK Veri Entegratörü
Uygulama, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), GSM, PSTN, Telsiz ve Uydu operatörlerinden toplamakla yetkili
olduğu bilgileri elektronik ortamdan teslim almak istemesi neticesinde geliştirilmiştir. İlgili operatörün mevcut sistemlerinde
bulunan verileri otomatik olarak alıp veritabanına aktaran ve raporlarını üreten uygulama, BTK’nın belirlediği biçimlerde veri
dosyaları üretmektedir. Ayrıca geliştirilen algoritma ile bütün bu veriler arasındaki dönemsel farklılıkların raporlanmasını
sağlayan modüller geliştirilmiştir.
Uygulama raporları sayesinde GSM operatörlerinin BTK tarafından ne kadar ücretlendirileceği bilgisi edinilmekte, ayrıca GSM
operatör kapsamasının da harita üzerinde tespitinin yapılması sağlanmaktadır.

ICTA Data Integrator
The application was developed to ensure that the Information and Communication Technologies Authority (ICTA) is provided with all
the information that the authority requires from the GSM operators electronically. After importing the data taken from the present
management system of the GSM operator into the application database, it runs the algorithm to determine the differences between
the present and previously imported data and exports the data file in a format defined by ICTA.
Through the application reports, the amount that ICTA will charge the GSM operator and the coverage area of the GSM operator on
the map can be determined.
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TÜBİTAK TEYDEB
TUBITAK TEYDEB

e-CZN
Web Tabanlı Eczane Yönetim Sistemi
TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Destekleme Programı tarafından desteklenmiş olan ve karar destek, veri madenciliği,
bilgi mühendisliği uygulamalarını içeren ilk eczane yazılımı olan ürün, ilaç sektöründeki tüm paydaşların tek bir platform
altında toplanmasına olanak sağlamaktadır. Ürün, web tabanlı olmasından dolayı eczacılar için kurulum ve güncelleme
gerektirmemesi sebebiyle maliyeti düşürmektedir. Sadece yazılımın kurulu olduğu bilgisayardan değil, internete bağlı bulunan
her bilgisayardan yazılımı kullanma imkanı sunmakta ve eczacıların harici sistem işlemlerini tek bir yerden en az adımla
yapmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca ürün, eczacı-depo, eczacı-eczacı vb. arasında kullanılabilecek online sipariş modülü
içermekte, ilaç ve ilaç dışı bitkisel ürünlerin etken madde bilgilerini vermekte ve etkileşim olması halinde kullanıcıyı uyarmakta,
ilaç stokları için erken uyarı ve raporlama mekanizmalarını barındırmaktadır.

Web Based Pharmacy Management System
This product has been granted by TÜBİTAK TEYDEB 1507 SME R&D Grant Program and it is the first pharmacy software that
includes decision support, data mining and knowledge engineering applications. It provides assembling all the stakeholders of
pharmacy sector under the same platform. Thanks to its web-based structure, the software offers a low-cost service since no onpremise installation or update is required. It is possible to manage all pharmacy processes from any computer that is connected to
Internet without requiring to use one specific computer. Additionally, the product includes an online ordering module that connects
pharmacies to each other and pharmacies to drug warehouses. It contains active substance informations of drugs and herbal drugs
and alerts the user if any drug interaction danger occurs. It also has early warning and reporting mechanisms.
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TÜBİTAK BİLGEM
TUBITAK BILGEM

TB-sy
Stok Yönetimi
Uygulama, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
(TÜBİTAK – BİLGEM) bünyesindeki depo ve proje grupları ile alt yüklenicilerin stoklarında bulunan malzemeleri takip etmek,
malzeme ve üretim talepleri için proje yöneticileri ile depocular arasında bir platform oluşturmak amacı ile geliştirilmiştir.
Uygulama mal kabulü, stok listeleme, talep oluşturma, görüntüleme ve yanıtlama, iade ve tamirat işlemleri, üretime gönderilmiş
malzeme takibi vb. modüller içermektedir. Ayrıca, stokta azalan veya son kullanma tarihi geçmiş malzemeler, proje ve alt
yüklenici bazlı stoklar ve stok hareketleri gibi raporların sağlandığı modüller ile desteklenmiştir.

Inventory Management
The system was developed for Informatics and Information Security Research Center of the Scientific and Technological
Research Council of Turkey (TUBITAK - BILGEM) to follow the inventories in the stocks of the warehouses, project departments
and subcontractors of TUBITAK-BILGEM and to provide a communication platform between project managers and warehouse
supervisors for inventory and procurement requests.
The system includes inventory acceptance, listing, request generation, display and response, return, repair operations, and inventory
tracking modules. Besides, the system is supported with the report modules on inventory shortage, expired inventories, project and
subcontractors’ stocks, stock activities etc.
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TÜRKİYE ESNAF
VE SANATKARLARI
KONFEDERASYONU
Confederation Of Turkish
Tradesman And Craftsmen

TESK-ASBS
Adli Sicil Bilgi Sistemi
TESK bünyesinde iç denetimi kolaylaştırmak adına, işe yeni başvuran personel ve ilgili makamlara iletilmek üzere ilgili kişilerin
adli sicil sorgulamasının TÜRKSAT ile kurulan vpn bağlantısı üzerinden Adalet Bakanlığının veri tabanından sorgulama imkanı
sağlayan yazılımdır.
Bu uygulama dinamik olarak sorgulama türlerinin tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Buna ek TESK’in mevcut kullanıcı
tabanı ile entegrasyon sağlanarak yalnızca TESK yönetimi tarafından yetki verilen kullanıcıların sorgulama yapması
sağlanmaştır. Veri güvenliği adına her yapılan sorgunun loglaması sağlanmış ve sorgu sonuçları yazdırılabilir formatta çıktı
alınabilmektedir.

Criminal Record Information System
The software enables to provide inquiry of the criminal records of job applicants to deliver concerned authorities through a VPN
connection to TÜRKSAT in order to ease internal auditing mechanism within TESK.
This application enables defining of the inquiry types dynamically. Additionally, it offers integration with TESK’s current user base
to give the inquiry authorization to only official users that authorized by TESK administration. The system provides logging of each
query and it can also print the query results into a printable format.
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TÜRKİYE ESNAF
VE SANATKARLARI
KONFEDERASYONU
Confederation Of Turkish
Tradesman And Craftsmen

TESK-FTBS
Finansal Tablolar Bilgi Sistemi
TESK’e bağlı olan fedasyon ve odalardan talep edilen eğitim bütçe ve katılım paylarının, gelir ve giderlerine bağlı olarak
hesaplandığı ve takip edildiği yazılımdır.
Uygulama iki ayrı alandan oluşmaktadır. Gelir-gider ve Bilanço. Gelir gider tabloları için TESK yönetiminin dinamik olarak
tanımlayabildiği muhasebe kalemlerine olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Yıl sonu raporlarının ayrıntılı olarak
alınabildiği raporlama ekranları sayesinde ödeme yapan, eksik ödeyen ya da hiç ödeme yapmayan federasyon ve odaların
bilgileri takip edilebilmektedir.

Financial Tables Information System
The product provides tracking and calculation of the required training budget and shares based on income and expenditure
accounts of the unions and chambers attached to TESK.
The application consists of two areas: Income-Expenditures and Financial Statements. Income-Expenditure tables has been
developed to enable dynamic definition of the accounting items by TESK administration. By courtesy of reporting screens that give
the year-end balance sheet reports, the unions and chambers that short-changes payments or withholds payments can be found
easily.
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Ordu Yardımlaşma
Kurumu (OYAK)

Armed Forces Pension Fund

OYAK Portal
OYAK Portalı
OYAK Genel Müdürlüğüne ait her türlü bilgi ve belgenin paylaşıldığı portaldir. Bir içerik yönetim sistemine sahiptir ve bu
içerik yönetim sistemi portal yöneticilerinin portali anlık olarak güncellenmesini sağlamaktadır. Portal’in mobil sürümü
mevcuttur. Online Üye Hizmetleri kısmında bulunan Kurum Konut Tercih Sistemi sayesinde üyelere özel hizmet verilmektedir.
Anket yönetimi ve İK Başvuru modülünün de bulunduğu portal ayrıca aylık olarak çıkartılan OYAK dergisi için de bir modül
içermektedir.

OYAK Portal
All information and documents about the General Directorate of OYAK are shared among this portal. This portal has its own content
management system and the administrators of the portal can instantly update the portal by using this content management
system. A mobile version of the portal has been developed. The Online Member Services module included in the portal has different
applications for the members. Besides survey management and Human Resources modules, the portal also includes a module for
the monthly magazine published by OYAK.
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Karel Telefon Santral ve
Haberleşme Ürünleri
Karel Electronics

Ka-SYS
Envanter Yönetimi
Uygulama, depoda ve GSM operatörlerinde yedek malzeme olarak bulunan firmaya ait envanterlerin takibini sağlamak ve
depo ile GSM operatörü bakım personeli arasında envanter alışverişini takip etmek amacı ile geliştirilmiştir.
Ayrıca uygulama, arızalanan ekipmanların depoya sevkiyatı ve sağlam ekipman ile ne kadar sürede değiştirildiğini raporlayan
modüller ile desteklenmiştir.

Inventory Management
The application is designed to track the company inventories, which are present in the warehouse of the company or in the stocks
of the GSM operators. Besides, it manages the inventory transfers between the GSM operators and the maintenance staff.
Furthermore, the application is supported by the modules that report the shipping of defective equipment to the warehouse and the
time taken to replace the defective equipment with new material.
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Karel Telefon Santral ve
Haberleşme Ürünleri
Karel Electronics

E-TICKET
Talep Yönetimi
Uygulama ile “Karel” firması, birlikte çalıştığı telekomünikasyon firmalarıyla aralarındaki taleplerin ve yardım kayıtlarının
takibini sağlamaktadır. Sisteme girilen bir talep veya yardım kaydı, ilgili firmaya yönlendirilmekte ve böylece talebin tüm
süreçleri takip edilebilmektedir.
Uygulama, her süreçte ilgili firma ve kullanıcılara e-posta yolu ile haber vererek iş akışının sürekliliğini takip etmekte ve
taleplerin kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktadır.
Uygulamada kullanılan tüm ayarlar parametrik olarak tanımlanmış ve yönetim paneli vasıtası ile sistem yöneticileri tarafından
değişiklik yapma yetkisi sağlanmıştır. Ayrıca uygulama, sistem yöneticileri, Karel firması ve diğer firma kullanıcıları için farklı
tipte raporlar hazırlayan modüller vasıtası ile desteklenmiştir.

Request Management
The application provides “Karel” to manage the records of cases and help requests between “Karel” and partner telecommunication
companies. A request record entered in the system is directed to the related company; therefore the whole request record can be
tracked. E-Ticket provides the continuity of the workflow and ensures the requests to be completed in a short time by notifying
related companies and users via e-mail in each process.
All settings in the E-Ticket application are defined parametrically and system administrators are provided with the authority to
change settings through the control panel. Besides, the application is supported with the modules which produce different types of
reports for the system administrators, users of “Karel” and other companies.
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Forte Teknoloji

Forte Technology

Forte-VMY
Veri Merkezi Yönetimi
Forte-VMY’nin ilk amacı veri merkezi yöneticilerinin veri merkezinde yer alan envanteri takip edebilmek için bir daha asla
kelime ya da hücre işlemci uygulamalarını kullanmak zorunda kalmamalarıdır. Uygulama veri merkezinde tam bir fiziksel
envanter yönetimi sağlar, birden fazla veri merkezini destekler, kapasite yönetiminin üç anahtar elementini yönetmeyi sağlar,
basit bir kontrat yönetimi modülü içerir, envanter için şablon uygulamaları yapabilir, her kabinet ve cihaz arasında bulunan
kablolamayı takip edebilir ve depo/arşiv/yedek durumlarının takip edilmesini sağlar.

Datacenter Inventory Management
The number one goal for Forte-VMY is to eliminate the excuse for administrators to ever track their data center inventory using
a spreadsheet or word processing document again. It provides complete physical inventory (asset tracking) of the data center,
support for multiple rooms (Data Centers), management of the three key elements of capacity management - space, power, and
cooling, basic contact management and integration into existing business directory via UserID, fault tolerance tracking, template
management for devices, optional tracking of cable connections within each cabinet, and for each switch device, archival functions
for equipment sent to salvage/disposal.
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Mikrolink Telekomünikasyon

Mikrolink Telecommunication

MikroERP
GSM Taşeronu İş Takip Otomasyonu
Uygulama, GSM taşeronlarının ve montaj şirketlerinin verimliliğini arttırmak, kar oranlarını yükseltmek ve kaynak kayıplarını
asgari seviyeye indirmek için geliştirilmiştir.
İlgili GSM taşeronunun takip ettiği projeleri, projelere ait sahaları, sahalar üzerindeki aksiyonları ve aksiyonlara ait masrafları
tutarak maliyet analizi yapmaktadır. Proje yönetimi ile ilişkili depo ve satış yönetimi modüllerini de barındıran uygulama,
bunların yanında, idari işler ve insan kaynakları modülleri olan araç yönetimi, seyahat talep ve masraf yönetimi, yönetmelik
yönetimi, ekipman yönetimi, zimmet yönetimi, avans yönetimi, personel yönetimi modüllerini; kısacası bir GSM taşeronunun
ihtiyaç duyabileceği tüm modül ve fonksiyonları içermektedir.

GSM Subcontractor Management System
The application was designed to increase the efficiency of the GSM subcontractors and the installation companies, to increase their
profit ratio and to minimize the loss of resources.
It provides cost analysis by taking the projects of the GSM subcontractor, the sites in these projects, the actions on these sites and
the cost of these actions into consideration. The application includes warehouse and sales management modules relating to project
management. Furthermore, it includes administrative and human resources modules such as vehicle management, travel request
and expense management, regulations management, equipment management, debit management, advance pay management,
staff management; in summary it includes all modules and functions that a GSM subcontractor may need.
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Türk Petrolleri

Turkish Petroleum

eBID
İhale Yönetimi
Yapılacak ihalelerin bilgilerinin girilmesi, sistemde kayıtlı firmalardan teklif istenmesi ve bu tekliflerin değerlendirilmesini
sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde ihaleye katılabilecek firmaların veritabanı oluşturulduğu gibi, ihale bilgileri
girildikten sonra internet üzerinden firmalara gönderilebilmekte ve teklifler internet üzerinden alınabilmektedir. İhale yöneticisi
tarafından otomatik olarak Teklif Alma Formu ve ihale sonunda Mukayese Tablosu hazırlanabilmektedir.

Bidding Management
This application allows company users to enter information about the biddings to be made, to produce proposal requests from the
registered companies in the system and to evaluate the proposals. It also allows company users to place their bid online. A company
database is constructed for biddings, entered the bidding data can also be sent to the company and bids can be received through
internet by using this application. The Bidding Form and the Comparison Table can be generated by the bidding administrator
automatically.
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Türk Standardları Enstitüsü

Türkish Standards Institution

ESCROW
Sayısal Kod Emanetçiliği
Türkiye’de müşteri ve yazılım geliştiricilerin ortak ve güvenilir bir ortamda kod paylaşımı yapabilecekleri bir ortam
bulunmamaktadır. Bu sebeple, geliştirilen kodlar iyi ya da kötü niyetlerle müşteri ile yazılım geliştirici arasında
paylaşılamamaktadır. Yazılımların bakım-destek süreleri dolduğunda yazılım firmalarının kaynak kodlarını gizleyerek
müşterilerini zor durumda bıraktıkları anlaşılmıştır. Özellikle kamu kurumlarının yazılım geliştiricilerin bu hareketlerine karşı
bir koruması bulunmamakta ve sonuç ciddi zararlar getirmektedir. Geliştirilen yazılım ile müşteri ve yazılım firmasının ortak
kararı ile sözleşmede belirtilen yazılımın açık kaynak kodlarının tümü TSE bünyesinde bulunan bir birim tarafından şifrelenerek
sözleşme sonuna kadar saklanması sağlanmıştır. Kaynak kodları AES 256 şifreleme algoritması ile şifrelenerek 2 adet anahtar
üretilmiş, bu anahtarlardan biri TSE’de diğeri de müşteride bulunacak şekilde organize edilmiştir. Müşteri herhangi bir zarar
görme ihtimalinde TSE’ye anahtarı ile başvurarak kaynak kodlarına ulaşabilmektedir. Bu sayede kaynak kodları güvenilir bir
şekilde saklanmakta ve herhangi bir müdahaleye açık olmamaktadır. Ayrıca kaynak kodları zaman damgası ile saklandığından
herhangi bir davada delil olarak da kullanılabilmektedir.
Digital Source Code Escrow
Currently there is no common online platform in Turkey that allows customers and developers sharing codes jointly and securely
Because of this, having good or bad intentions, the codes that have been developed cannot be shared between customers and
developers. It’s understood that many software companies hide the source codes as soon as the support-maintenance periods expire
and they put their customers into a very difficult situation. Especially the public sector has no protection against this kind of actions
of developers and the consequences of this can be devastating. With development of this software, the whole open-source codes
of the software that has been indicated on the contract has been encrypted and saved to the end of the contract by a unit of TSE in
accordance with the joint resolution of customer and the software company. The source codes have been encrypted with AES 256
encryption algorithm and after the enrcyption two keys are generated. It’s organized so, that TSE possesses one of the keys and the
customer possesses the another one. In the case of any customer gets any harms, the customer can contact to TSE with its key and
access to source codes. In this way, the source codes can be saved securely and prevented against any vulnerabilities. Additionally,
source codes can be used as legal evidence in any lawsuits, since they are kept with time stamp.
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Fırat Kalkınma Ajansı
Fırat Development Agency

TRB1
FKA Grafik Raporlama Aracı
Uygulama Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumların düzenli olarak güncellediği ve Fırat Kalkınma
Ajansının takip ettiği il ve bölgelerle ilgili olan veri setlerinin veritabanına kaydedilmesi, düzenli olarak güncellenmesi ve farklı
grafik ve tablolarla web üzerinden sunulmasını sağlayarak ajansın planlama faaliyetlerini kolaylaştırmakta ve görünürlüğünü
artırmaktadır. Uygulama, ajansının yatırım yapacak firmalara, özellikle bölgeye ait gelişmeye açık sektörlerin genel durumlarının
rapor halinde sunulmasını sağlamaktadır.
Uygulama, raporların karmaşık verilerini sistemde tutabilmekte, çeşitli veri kategori, veri setleri ve detaylarının tanımlanması
sonrasında, bu verileri raporlama ve grafiksel olarak izleme olanağı sağlamaktadır. Verilerin bu şekilde kayıt altına alınması,
geçmişe yönelik raporların oluşturulması ve düzenlenebilmesi, ajansa büyük kolaylık sağlamaktadır.

FDA Graphical Reporting Tool
The application helps data sets about the cities and regions that Fırat Development Agency follows up, and that are regularly
updated by institutions like Turkey Statistical Institution, Undersecretariat of Foreign Trade, be registered to database, to be updated
regularly, facilitate planning activities through presentation via web with different graphics and tables and increase visibility of the
agency.
The application helps the agency to present the general status of sectors that are open to development as reports to the investor
companies. The application keeps the complicated data of reports in the system and after identification of data categories, sets and
details; it helps these data be observed as reports graphically. Such recording of data, ability to create and arrange retrospective
reports provides the agency with great convenience.
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Etik Hukuk Bürosu
Etik Attorneys at Law

Altın Kasa
Kasa ve Bütçe Yönetimi
Uygulama, 3 ortaklı hukuk bürosunun gelir ve giderlerinin takip edilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.
Uygulama, gelir ve giderlerin takip edilmesini, davalardan hangi avukatların ne kadar gelir elde edeceklerini, borçlu-alacaklı ve
avans kayıtlarının takip edilmesini, ortakların sorumlu oldukları davalarla ilgili detaylı günlük, aylık ve yıllık raporlar alınmasını
ve her türlü kasa hareketlerinin raporlanmasını sağlamaktadır. Proje dâhili ağ üzerinde çalışacak şekilde hazırlanmıştır.

Budget and Cash Management
The application was designed to track the income and expenditure of a law office which has three partners.
The application helps users to track the income and expenditure, to calculate the income that each lawyer will get from the cases,
to manage the records of the debtor-creditor and advance payments; to obtain daily/monthly/annual reports of the cases which the
partners are responsible for, to report every kind of cash movement. The application was designed to work in an internal network.
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A&Y Hukuk Bürosu
A&Y Attorneys at Law

D.T.S.
Dava Takipi Yönetimi
Davaların yönetimi için hukuk bürosuna bağlı avukatlar arasında iletişimi sağlayan uygulama, bir davaya ait her türlü veri,
detay ve dosyayı dava bazında gruplayarak saklamaktadır. Ayrıca davaların sorumluları tarafından izlenebilmesini, dava
bilgilerinin yetkililer arasında paylaşılabilmesini, avukatlar arasında iş emirlerinin takip edilebilmesini ve hatırlatıcı modüller
ve e-posta hatırlatıcılarla günlük görevlerin hatırlatılmasını sağlamaktadır.
Dava yetkilisi avukatlar için farklı raporlarla sistem desteklenmekte, üst yönetim raporları periyodik olarak otomatik e-posta
bilgilendirmesi şeklinde hazırlanmaktadır.

Litigation Management
This application provides communication among the attorneys affiliated to a law office for case management; and preserves every
data, detail and file related to a case by means of grouping based on each case. Moreover it ensures cases to be traced by the
responsible lawyers; case data to be shared between the authorities; work orders to be followed among themselves; and daily tasks
to be reminded by reminder modules and e-mail reminders.
The system is supported with various reports for case authority attorneys and senior management reports are prepared periodically
through automatic e-mail notifications.
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Nart Bilişim Hizmetleri
Nart Informatics

NartsWork
Özelleştirilmiş PHP Uygulama Çatısı
NartsWork, Model-View-Controller (MVC) Framework altyapısına sahip bir uygulama çatısıdır. Altyapı olarak Laravel
kullanmaktadır. Tüm veri giriş çıkışları güvenlik süzgecinden geçirilerek hızlı, güvenli ve aynı zamanda çok katmanlı mimari
yapısına uygun kod geliştirmeye olanak sağlamaktadır. Nesne yönelimli programlamanın temel alındığı NartsWork ile müşteri
ihtiyaçları hızlı ve sorunsuz bir şekilde karşılanabilmektedir. NartsWork, altyapısını ajax/json iletişimi üzerine kurmuştur.
Böylece geliştirilecek uygulamalara, servis hizmeti için hazır bir altyapı sağlamaktadır.
Uygulama çatısının gelişmiş ve kullanıcı dostu arabirimi, kullanıcılarına uygulamayı kişiselleştirme ve daima tam ekran çalışma
gibi olanaklar sunmaktadır. PDF, Excel, CSV ve diğer raporların alınması da veri alanlarının doğrulamaları gibi otomatik olarak
yapılabilmektedir.

Customized PHP Framework
NartsWork is an application structure which has the framework infrastructure of Laravel’s Model-View-Controller (MVC). By filtering
all input and output data with a safety filter, it provides the ability to develop fast, safe and Multi-Tier architecture compatible
codes. Customer needs are met quickly and seamlessly by using this Object-Oriented application framework. The infrastructure of
NartsWork is established on ajax/json communication, thus it provides ready environment infrastructure for services to the future
application developments.
The advanced and user-friendly interface of the framework provides various features such as theme customization and continuous
full screen working. PDF, Excel, CSV and other report formats are generated and data validation of the form fields can be done
automatically by the framework.
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Kurumsal Kimlik ve Web Siteleri
Kurumsal kimlik bir kurumun ya da bir firmanın dışa açılan yüzü,
penceresidir. Internet sayfanız da bir anlamda, internetteki iş
yerinizdir. Şirketinizin kendi karakterini, kimliğini dışarıya doğru
bir şekilde yansıtabilecek nitelikte kurumsal kimlik tasarımınızı
yapıyor, internet sayfanız ile kurumsal imajınızı destekliyoruz.
Daha büyük ölçekte yazılımlar geliştirdiğimiz için web sitenizi
de bir uygulama geliştirir gibi ele alıyor ve kullanıcı dostu
arayüze sahip, kolayca yönetilebilir ve ihtiyaçlarınıza göre
özelleştirilebilen web siteleri geliştiriyoruz. Tasarladığımız
kurumsal kimlik ve geliştirdiğimiz web sitelerinden bazıları
aşağıda yer almaktadır:

Corporate Identity and Web Sites
Corporate Identity is the showcase of an institute or firm. Your
website also means your office on the Internet. We design your
corporate identity such a manner that reflects your corporate’s
character and identity properly and support your corporate image.
We also develop your website like a big software project to have a
user-friendly interface, to be managed easily and to be customized
upon your requirements since we are rather experienced with huge
software projects. Some of the corporate identities and websites
that we have developed so far are as follows:

teb.org.tr (Türk Eczacıları Birliği Resmi Web Portali)

ayhukuk.com.tr (A&Y Hukuk Bürosu Web Sitesi)

tesk.org.tr (TESK Web Portali)

etikhukuk.com (Etik Hukuk Bürosu Web Sitesi)

maraton.com.tr (Lig TV-Maraton Haber Resmi Web Portali)

fennurguclu.av.tr (Güçlü Hukuk Bürosu Web Sitesi)

oyak.com.tr (OYAK Resmi Web Portali)

kazanci.av.tr (Kazancı Hukuk Bürosu Web Sitesi)

akilciilac.gov.tr (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Portali)

sunshineapart.net (Sunshine Apart Otel Web Sitesi)

anapsen.com (ANAPSen Sosyal Ağı Web Portali)

cemalemir.com (Av. Cemal Emir Kişisel Web Sitesi)

find-selfstorage.com (Global Depo-Ticaret Sitesi)

ercansimsek.com.tr (Ercan Şimşek Kişisel Web Sitesi)

hasemoglu.com (Haşemoğlu Şirketler Grubu Web Sitesi)

janseli.com (Janseli Yaycı Kişisel Web Sitesi)

kilicdisticaret.com.tr (Kılıç Dış Ticaret Web Sitesi)

fahreddinerberk.com (Fahreddin Şimşek Kişisel Web Sitesi)

kdiletisim.com (KD İletişim Hizmetleri Web Sitesi)

...

kedifilm.com.tr (Kedi Film Prodüksiyon Web Sitesi)
aryus.com.tr (Aryus Danışmanlık Web Sitesi)
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Certificates

Marka Tescil Belgesi
Trademark Registration Certificate

TSE-HYB

TS EN ISO 9001:2008
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