
Ege Yapı, Soitron Siber Güvenlik Servisleri 
Tarafından Sağlanan Katmanlı Cisco Güvenlik 
Çözümleri ve VOID SOC Siber Güvenlik Operasyon 
Merkezi Hizmetleri ile Siber Güvenlik Risklerini 
Yönetmeyi Başardı! 

ÖZET 

2006 yılında, gayrimenkul ve inşaat sektöründe edinilen tecrübeler 
ile temelleri atılan Ege Yapı, hem yurt içinde hem de yurt dışında 
müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme projelerini başarı ile 
gerçekleştirmektedir. 

Konut, kurumsal ve endüstriyel yapı inşaatlarından, anıtsal 
eserlerde restorasyon ve renovasyon konusunda da hizmet veren 
Ege Yapı, sunucu ve son kullanıcı kaynaklı güvenlik açık ve risklerini 
yönetmek konusunda sorunlar yaşıyordu. Bu sebeple �rma, saldırı 
ve siber atakları ortadan kaldırmak için çözüm arayışına girdi. Bu 
aşamada Soitron Siber Güvenlik Servisleri ve birbiri ile %100 entegre 
çalışan üç Cisco Security ürünü ile tanışan Ege Yapı, kullanıcı ve 
sistem kaynaklı oluşabilecek güvenlik risklerinin önüne geçmiş oldu. 

PROJE İÇERİĞİ

ÇÖZÜM

Cisco Email Security Gateway
Cisco Umbrella
Cisco Secure Endpoint AMP
VOID SOC: Siber Güvenlik Operasyon 
Merkezi  

SONUÇLAR

Ege Yapı, çoğunlukla sunucu ve 
kullanıcı kaynaklı olarak gelişen 
za�yetleri Soitron Siber Güvenlik 
Servisleri tarafından entegrasyonu 
sağlanan Cisco ürünleri ile ortadan 
kaldırarak, saldırı ve siber atak 
risklerini minimize etti. 

PROJE ÖNCESİNDE 

Ege Yapı, Soitron Siber Güvenlik Sistemleri tarafından 
gerçekleştirilen proje öncesinde, kurum dahilinde kullanılmakta 
olan ürünlerin ve alınan hizmetin güvenlik ihtiyaçlarına cevap 
vermediğine kanaat getirdi. 
Ege Yapı’yı, bu projeyi gerçekleştirmeye iten mevcut üretici ile 
kurmuş oldukları sistemin etkili bir şekilde çalışmaması, kapsayıcı 
olmaması, mevcut topolojilerindeki diğer sistemler ile gereken 
entegrasyonunun sağlanamaması ve yeterli koruma için gerekli 
özelliklerin bulunmamasıydı. 
Öyle ki, �rmanın sistemi virüslere, �leless vb. gelişmiş ataklara ve bu 
ataklara bağlı olarak ransomware girişimlerine maruz kalıyor, siber 
ataklar ile etkili bir mücadele gerçekleştiremiyordu. Bu sorunun 
çözümünde alışılagelmiş ürün ve servislerin kullanılmasının yeterli 
olmadığını tecrübe etmiş olan Ege Yapı yetkilileri, �rma 
sistemlerinde ortaya çıkan veya çıkması olası olan güvenlik 
za�yetleri için kapsamlı bir tehdit istihbarat yönetiminin de 
eksikliğini duyuyordu. 
Tüm bunların akabinde, kurumsal sistemler ve son kullanıcılar 
özelinde lokasyon bağımsız meydana gelebilecek güvenlik 
za�yetlerini ortadan kaldırmak, etkili bir SOC hizmeti ile sistemlerin 
stabil bir şekilde çalışmasını sağlamak adına bir değişime giderek, 
Soitron Siber Güvenlik Servisleri ile sözü geçen projeye başladı. 



SÜREÇ SONRASI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Ege Yapı Bilgi Teknolojileri Müdürü Erkan Şahin, birbiri ile 
entegre olarak çalışabilen Cisco Email Security Gateway, 
Cisco Umbrella, Cisco Secure Endpoint (Amp) ve Soitron Siber 
Güvenlik Servisleri’nin sağladığı VOID SOC Siber Güvenlik 
Operasyon Merkezi çözümleri ile gerçekleştirilen proje 
ertesinde şu ifadeleri kullanmıştır:

“Soitron Siber Güvenlik Servisleri ve Cisco’nun çok katmanlı 
güvenlik yaklaşımı ile kullanıcı ve sistem kaynaklı oluşabilecek 
güvenlik risklerinin önüne geçmiş olduk.”

“Gerçekleştirdiğimiz toplantılar ve PoC çalışmaları 
neticesinde Soitron Siber Güvenlik Servisleri kadrosunun 
teknik yeterliliği, tecrübesi ve destek imkanları bizi beraber 
çalışma kararına sevk etti. Öte yandan, Soitron Siber Güvenlik 
Servisleri ile siber güvenlik çerçevesince kapsamlı bir anlaşma 
imzaladık. Belirtilen ürünleri “Yönetilen Hizmetler” 
çerçevesince satın aldık. Bu ürünler dışında �rma 
sistemlerimiz üzerinde oluşan veya oluşabilecek güvenlik 
risklerimizi bundan sonrası için de sürekli kontrol altında 
tutabilmek adına Olay Tehdit İstihbarat Yönetimi için 
VOID SOC hizmeti almaya başladık.” 
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Soitron Siber Güvenlik Servisleri ve 
Cisco’nun çok katmanlı güvenlik 
yaklaşımı ile kullanıcı ve sistem kaynaklı 
oluşabilecek güvenlik risklerinin önüne 
geçmiş olduk.

Erkan Şahin
Ege Yapı Bilgi Teknolojileri Müdürü 

SOITRON SİBER GÜVENLİK 
SERVİSLERİ HAKKINDA 

Hızla artan güvenlik ihtiyacı ve buna 
cevap verecek teknoloji gereksinimlerini 
karşılamak amacıyla yola çıkan Soitron 
Siber Güvenlik Servisleri, birbirleri ile 
entegre çalışan ve sık sık güncellenen 
farklı teknolojileri en etkin ve verimli 
şekilde kullanan anahtar teslim projeler 
üretmektedir. Güçlü üretici iş ortakları 
ile siber güvenlik alanında “Güvenlik 
Mimarisi,” “Yönetilen Servis Paketleri,” 
“Denetim ve Danışmanlık” ve 
“Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)’’ 
konularında ihtiyaçlara yönelik 
çözümler sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için:
https://www.soitron.com.tr/


