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Doğa Koleji* Türkiye’nin En Yenilikçi Kurumu Doğa
Koleji Log Yönetimi’nde Platin Bilişim tarafından sunulan IBM Qradar’ı
tercih etti!
Endüstri: Eğitim
Doğa Koleji Hakkında: Türkiye'de eğitim sektöründe iz bırakan Fethi Şimşek;
Doğa Okulları'nı 2002 yılında kurduğunda, demokrasi kültürüne ve özgürlüğe olan inancını
kurumun DNA'sı haline getirirken, çalışan ve yöneticilerine sunduğu demokratik ortamla
Doğa Okulları'nın sağlıklı ve özgüvenli gelişimini sağladı. Yenilikçi yaklaşımları ve
sürdürülebilir kaliteyi vizyon olarak belirleyen Fethi Şimşek ve yönetim kadromuz;
profesyonel ekibine bu yönde destek vermeye, onlara hedeflerini gerçekleştirmek için
gerekli desteği sağlamaya devam ediyor.

"Yaptığımız araştırma
sonucunda IBM Qradar
istediğimiz çözümü
sunacağını düşündük. Platin
ile yapılan görüşmelerde
ihtiyaçlarımızı ilettik ve
sistemin ihtiyaçlarımız
doğrultusunda
yapılandırılarak
sunulabileceğini gördük.”
Bilgi Teknolojileri
Koordinatörü,
Ömer ÖMEROĞLU

Hedef:
Türkiye’nin en yenilikçi ve modern eğitim kurumlarından birisi olan Doğa Kolejinin 100 farklı
kampus alanından topladığı verileri içeren log yönetimini güncellemek, eğitim kurumu bünyesindeki log
yönetiminin 5651 nolu yasaya tam uyumlu hale gelmesini sağlamak ve raporlamayı kolaylaştırmak.
Ayrıca istenmeyen durum alarmları oluşturabilmek ve log yönetimini daha etkin hale getirmek.

Çözüm: IBM Qradar çözümü Platin Bilişim uzmanlığında Doğa Koleji bünyesine entegre edilerek, log
yönetimi merkezi hale getirildi. Ayrıca Genel müdürlük ve kampus alanlarında yer alan 2000’den fazla
network cihazının performans, Information ve Error bilgisi açısından denetimi sağlandı.

Sonuç
Projenin başarılı implamantasyonu sonucunda, Doğa Koleji bünyesindeki 100 farklı kampus alanında
2000’den fazla network cihazından gelen kayıtların yönetilmesi QRadar sayesinde etkin, verimli ve
merkezi hale getirildi. Projeyle birlikte Doğa Koleji’nin log yönetimi daha kararlı bir yapıya kavuşurken
5651 nolu yasaya tam uyum sağlanmış oldu.
Ayrıca ürün bir Appliance olarak konumlandırıldığı için, log kayıtlarını saklama sorunu da ortadan
kaldırılmış oldu. Doğa Koleji, Qradar sayesinde çok daha etkin ve verimli bir log yönetimi sistemine
kavuşmakla kalmadı, rapor süreçlerini de hızlı ve kararlı hale getirdi. Böylece Doğa Koleji log yönetimi,
operasyonel riskler ve güvenlik ihlalleri gibi durumları anında saptayabilen bir yapıya kavuştu.

Ayrıca ürün bir Appliance olarak konumlandırıldığı için, log kayıtlarını saklama sorunu da ortadan
kaldırılmış oldu. Doğa Koleji, Qradar sayesinde çok daha etkin ve verimli bir log yönetimi sistemine
kavuşmakla kalmadı, rapor süreçlerini de hızlı ve kararlı hale getirdi. Böylece Doğa Koleji log
yönetimi, operasyonel riskler ve güvenlik ihlalleri gibi durumları anında saptayabilen bir yapıya
kavuştu.
Türkiye'de eğitim sektöründe iz bırakan Fethi Şimşek; Doğa Okulları'nı 2002 yılında kurduğunda,
demokrasi kültürüne ve özgürlüğe olan inancını kurumun DNA'sı haline getirirken, çalışan ve
yöneticilerine sunduğu demokratik ortamla Doğa Okulları'nın sağlıklı ve özgüvenli gelişimini
sağlamayı hedeflemişti.
Doğa Okulları’nın uluslararası işbirlikleri yürütme stratejisi ve proje bazlı eğitim yaklaşımının bir
sonucu olarak bu yenilikçi eğitim kurumu kısa sürede Türkiye'nin en çok AB Projesi gerçekleştiren
okulu olmayı başardı. 5 projesi AB Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından fonlanan ilk ve tek Türk
okulu olan Doğa Koleji aynı zamanda Microsoft, Intel, Apple ve Vestel gibi teknoloji devleriyle de
yaptığı işbirlikleri ile adından söz ettiren yenilikçi bir eğitim kurumu.
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Doğa Koleji’nin Log Yönetimi Platin Bilişim Güvencesinde!
İnternetin hızla yaygınlaşması ve özellikle genç neslin yaşam biçimi haline gelmesiyle
birlikte, eğitim kurumlarının da sunduğu online servisler ve internet hizmeti artış
gösteriyor. Bununla birlikte, söz konusu sistemlerin doğru ve etkin bir biçimde log
yönetimine tabi tutulması son derece kritik. 2002 yılında kurulan ve kısa sürede
ülkemizin en yenilikçi eğitim kurumlarından birisi olmayı başaran Doğa Okulları da log
yönetimini ciddiye alan bir kurum. 5651 no’lu yasaya tam uyum sağlamak ve etkin bir
log yönetimine sahip olmak isteyen Doğa Koleji, detaylı bir inceleme süreci sonrasında
Platin Bilişim uzmanlığında sunulan QRadar ürününde karar kıldı.
Doğa Koleji Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Ömer Ömeroğlu, Platin Bilişim ile
gerçekleştirdikleri IBM QRadar implamantasyon projesine duyulan ihtiyacı ve proje
sayesinde sağlanan katma değeri şöyle açıklıyor:
"Projeye 5651 no’lu yasada yer alan internet erişimlerinin loglanması ve denetlenmesi
maddelerine uyum sağlamak amacıyla başlandı. Proje kapsamında genel müdürlük ve
100 adet kampusta bulunan firewall loglarını toplanması gerekmekteydi. Ayrıca Genel
müdürlük ve kampuslarda bulunan 2000’ den fazla networke bağlı cihazların loglanması,
performanslarının izlenmesi ve information ve Error bilgileri hakkında raporlama
yazılımına da acil ihtiyacımız mevcuttu.
Yaptığımız araştırma sonucunda IBM Qradar istediğimiz çözümü sunacağını düşündük.
Platin ile yapılan görüşmelerde ihtiyaçlarımızı ilettik ve sistemin ihtiyaçlarımız
doğrultusunda yapılandırılarak sunulabileceğini gördük. Hemen ardından POC yapıldı ve
sorunsuz log alındığı gözlemlendi. İstenilen raporların oluşturulması ve sunulmasında da
sorun olmadığı görülünce ürün alımı gerçekleşti. Ürünü Appliance olarak almaya karar
verdik böylece log saklama noktasında da depolama sorununu gidermiş olduk.”
Doğa Koleji Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Ömeroğlu bu proje konuşlandırması için 4
kişilik bir personelin tahsis edildiğini belirtirken, projenin Appliance olarak kurulumu
sayesinde depolama anlamında %100, raporlama gereçleri sayesinde işgücünde %60,
rapor oluşturma sürelerinde zaman bakımından %50 ve operasyonel giderler anlamında
%30 tasarruf sağlayarak kuruma büyük bir katma değer sağladığına dikkat çekiyor.

IBM QRadar ürünü, log yönetimini kolaylaştırırken ve merkezi hale
getirirken aynı zamanda hem operasyonel süreçlerde hem de işgücünde
ciddi tasarruflar sağlayan bir ürün.
Ayhan Bamyacı, Platin Bilişim Genel Müdürü

Projeyle ilgili bilgiler veren Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı ise, QRadar’ın
sunduğu üstün özellikler ile adından çok söz ettirmeye başladığını ve Doğa Koleji gibi
son derece yenilikçi bir kuruma QRadar kurulumu gerçekleştirdikleri için son derece
mutlu olduklarını ifade ediyor. Bamyacı konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“IBM QRadar ürünü, log yönetimini kolaylaştırırken ve merkezi hale getirirken aynı
zamanda hem operasyonel süreçlerde hem de işgücünde ciddi tasarruflar sağlayan bir
ürün. 5651 no’lu yasanın log yönetimi konusunda getirdiği yükümlülükleri piyasada en
iyi karşılayan çözüm kesinlikle IBM Qradar. Biz de Platin Bilişim olarak uzman
kadromuzla
birlikte
bu
ürünü
kurumların
farklı
ihtiyaçları
doğrultusunda
ölçeklendirebiliyor,
farklı
şekillerde
kurgulayabiliyoruz.
Doğa
Koleji
için
gerçekleştirdiğimiz kurulum son derece başarılıydı ve bu güzide eğitim kurumumuza
ürün ve servis desteği vermeye devam edeceğiz.”
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