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Belgeler�m�z

OZC Marka Tesc�l Webanya Marka Tesc�l GuardPlate Marka Tesc�l Yerl� Malı Belges�

Sanay� S�c�l Belges�



 2005 yılında, öz kaynaklarını ekonomik kalkınmanın �ht�yaçları doğrultusunda en iyi biçimde 

değerlendirmek amacıyla kurulan OZC GRUP, kurulduğu günden bu yana çağdaş yazılım mühend�sl�ğ� 

yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye’nin web tasarım ve yazılım teknoloj�ler� alanındak� gelişim sürecine katkıda 

bulunmaktadır. OZC GRUP, sah�p olduğu �nsan kaynakları ve teknoloj�k b�r�k�m�yle alanında l�der olma vizyonu 

doğrultusunda, gen�ş portföyünden aldığı güçle, kendisine emanet edilen süreçler� etkin ve verimli yöneterek 

müşteriler, çalışanlar ve topluma kattığı değerleri devamlı surette arttırma misyonuyla hareket etmektedir.

 Devlet Kurumları ve Özel Kuruluşlar �le gerçekleşt�rmekte olduğu çalışmaların yanı sıra bireysel ve özel 

yazılım teknoloj�ler� alanlarında da çağdaş yazılım hizmetleri sunan OZC GRUP, özellikle bir alanda değil, tüm 

�nternet teknoloj�ler� alanlarında uzmanlaşmış, Türkiye’nin önde gelen ş�rketler�nden biridir.

 Temel ürün ve hizmetlerine ek olarak mob�l uygulamalar, fotoğraf, v�deo, an�masyon, 3D m�mar� ç�z�m, 

s�ber güvenl�k, tekn�k destek eğ�t�mler�, d�j�tal medya, PR ve danışmanlık alanlarında da faaliyetlerde bulunan OZC 

GRUP, ürün ve h�zmetler�n� Amer�ka B�rleş�k Devletler�, Ç�n Halk Cumhur�yet� ve İng�ltere’ye �hrac ederek ülkem�z�n 

ekonom�k gücüne katkıda bulunmaktadır. Bu ülkelerde var olan t�caret�n� gel�şt�rmek amacıyla 2018 yılında 

Amer�ka B�rleş�k Devletler� ve Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde şubeleşme faal�yetler�n� gerçekleşt�rm�şt�r. 

 2010 yılında uygulamaya koyduğu teknoloj�k yapılandırma çalışmalarıyla kapsamlı bir gelişim sürecine 

giren OZC GRUP, iş süreçlerini gözden geçirerek hizmet kalitesini arttırmıştır. O günden bu yana memnun müşteri 

felsefes�yle sürdürülebilir büyüme pol�t�kası doğrultusunda fiz�k� ve tekn�k yapısını, çalışma süreçlerini ve hizmet 

anlayışını daha da geliştirebilmek için gerekl� adımları atmıştır. 

 Kuruluşundan bu yana çalışmalarını ülke ekonomisinin gel�şmes� ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine 

katkıda bulunmak amacıyla devam ett�ren OZC GRUP’un misyonu, müşterilerine, çalışanlarına ve topluma kattığı 

değerleri sürekli arttırmaktır.

 OZC GRUP’un temel prens�p ve değerler�; güvenilirlik, sosyal sorumluluk, müşter� ve sonuç odaklılık, 

yenilikçi olmak şekl�nde özetlenebilir. 

B�z büyük b�r a�ley�z...
S�z de b�ze katılın.

GuardPlate 
Cyber Secur�ty System
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OZCTEK
TEKNİK DESTEK EĞİTİMLERİ



Markalaşma ve Kurumsallaşma
Kurumunuzun �ht�yaçları doğrultusunda markanızın duruşunu güçlü kılmak adına oluşturulan 
b�r d�z� tasarımdır.
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Marka, kurum veya ürününüz �ç�n en uygun logo ve slogan bütünlüğü �le 

kurumsallığınızı sağlıyoruz.

Hedef k�tle ve sektörel pazar araştırmaları yaparak logo, slogan ve marka �sm� uygunluklarının 

ve poz�t�f yönler�n�n anal�z�n� sağlıyoruz.

Kurumsal bütünlüğü tamamlamak �ç�n, basılı malzemeler, d�j�tal medya vb. alan tasarımlarınızı 
gerçekleşt�r�yoruz.

Mega markalaşma projeler�m�z �le şeh�rler�n veya kurumların ulusal ve uluslararası tanıtımlarını en 
detaylı şek�lde planlayarak hayata geç�r�lme aşamalarını gerçekleşt�r�yoruz.



bye bye

yine gelin...



Web Tasarım
Alanında tecrübel�, profesyonel ek�b�m�z �le d�j�tal v�tr�n�n�z olan web s�teler�n�z� modern ç�zg�lerle 

dünyaya açıyoruz.
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Web s�ten�z�n kurumsal tasarımının ardından yüksek güvenl�kl� yazılım altyapımız,

s�ten�z�n tüm tarayıcı ve görüntüleme araçlarında sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır.

Markanızın veya kurumuzun d�j�tal v�tr�n� “ Web S�ten�z� ” kurumsal bütünlüğünüz �le tamamlayarak 

s�ze özel modern ç�zg�ler �le dünyaya açıyoruz.

Tüm tasarım aşamalarımız modern, s�ze özel ve kullanıcı kolaylığı anlayışı 
ön planda tutularak hazırlanmaktadır.



Hayal Ett�kler�n�z�n,

B�’ Tık Üstü !

En �y�s� �ç�n;



Web Yazılım
F�rmanızın �ç �şley�ş�n�, finansal durumunu, stok durumunu, personel �şlemler�n� s�ze özel tasarım ve 
yazılımla kolayca tak�p etmen�ze olanak sağlıyoruz.
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H�zmet� alan son kullanıcı �le kurumunuz/kuruluşunuz arasındak� �let�ş�m� en 

�y� şek�lde yönetmek �ç�n CRM s�stemler�n� üret�yor ve entegrasyonunu sağlıyoruz. 

Kurum ve kuruluşların �şley�şler�n� kolaylaştırmak, hızlandırmak ve tutulan tüm kayıtlara hızlı er�ş�m 

sağlamak amacıyla yazılımlar üret�yoruz. 

Kurum/kuruluştak� tüm �şley�ş�n kontrolünü sağlayab�lmek, kaynak planlamasını 
sağlıklı b�r şek�lde yapılab�lmek ve yöneteb�lmek �ç�n ERP s�stemler�n� üret�yor 
ve entegrasyonunu sağlıyoruz. 

Tüm yazılım çalışmalarımızı web tabanlı olarak PHP ve ASP.net d�ller�nde, mob�l 
tabanlı �şley�şe uyumlu olarak gerçekleşt�r�yoruz. 

Yerel (local) yazılım ürünler�m�zde ağırlıklı olarak C# kullanıyoruz.



Hem keyfin�ze,
Hem de �şler�n�ze bakın !

Kontrol S�z de!



Mob�l Uygulama
Günümüzde hemen hemen herkes�n yanına almadan dışarı çıkamadığı akıllı telefonlarda kullanılacak 
mob�l uygulamanız �le s�z de daha çok k�ş�ye er�ş�n, rak�pler�n�zden b�r adım önde olun.
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Mob�l uygulama projeler�m�z�n tümü respons�ve tekn�ğ� altyapısı �le hazırlanmakta ve tüm c�hazlar �le

uyumlu olarak çalışab�lmekted�r.

Markanızı, ürününüzü veya h�zmetler�n�z� ulaştırmak �sted�ğ�n�z hedef k�tleye h�tap eden modern

ve kullanıcı dostu tasarımlar �le ulaşılab�l�rl�ğ�n�z� arttırıyoruz. 

B�r arada tutmak �sted�ğ�n�z tüm dosya, klasör ve yayınlar Nodejs, ReactNat�ve, Redux Kütüphane altyapıları
�le kullanıcılara sunulmaktadır.

Mob�l uygulamalarınız hem Andro�d tabanlı telefonlarda hem de IOS tabanlı telefonlarda sorunsuzca
kullanılab�lmekted�r. 





Fotoğraf, V�deo, An�masyon
Günümüzün rekabet koşulları �çer�s�nde farklı olan ve farkındalık oluşturan kazanmakta. B�z s�zler 
�ç�n bu farklılığı ve farkındalığı oluşturuyoruz. 
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Tanıtımınızı daha etk�l� kılmak adına profesyonel v�deo - tanıtım film� çek�mler� gerçekleşt�r�yoruz. 

F�rmanızın kurumsallığını yansıtan, ürün ve h�zmetler�n�z� ön plana çıkartan profesyonel fotoğraf 

çek�mler� gerçekleşt�r�yoruz.

Farklılık oluşturmak ve vurgulanmak �stenen� en �y� şek�lde göstermek amacıyla an�masyon 
çalışmaları gerçekleşt�r�yoruz. 





3D M�mar� Ç�z�m
M�mar� tasarım yer� geld�ğ�nde b�r mob�lya veya b�r yapı projes� tasarlamak olurken yer� geld�ğ�nde 
sokakta kaldırımlarda yer alan b�tk�ler�n ağaçların düzen�n�, yapısını, şekl�n� tasarlamak olab�l�r.
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M�mar� alanınız b�r proje olarak ele alınarak tüm planlama ve üret�m aşamaları baştan 

aşağıya anal�z ed�lerek rapor ed�l�r. 

Markanızın veya firmanızın Fuar, Lansman vb. gen�ş katılımlı organ�zasyonlarda �ht�yaç duyduğu

stant, m�safir ağırlama g�b� alanların tasarımını kurumsal ç�zg�ler�n�ze uygun halde ç�z�yoruz.

Tanıtımını yapmak �sted�ğ�n�z kurum, kuruluş, ürün veya şehr�n anal�z� yapılarak, en bel�rg�n özell�kler�
bel�rlen�r ve �şlevsel b�r şek�lde ç�z�me yansıtılır. 





S�ber Güvenl�k
Son yıllarda yaşanan s�ber saldırılar “güvenl�k” kavramının ne denl� öneml� olduğunu 
ortaya koymakta. S�ber güvenl�k de kötü amaçlı k�ş�ler ya da yazılımlardan b�lg�ler�n 
korunması anlamına gel�yor.

S�ber Farkındalık Çalışmaları

Web Güvenl�k Test ve Uygulamaları

Penetrasyon ( Sızma Test� ) Uygulamaları
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GuardPlate 
Cyber Secur�ty System



Tekn�k Destek Eğ�t�mler�
Kurum �ç� eğ�t�mlerle beyaz yakalı personel�n �ht�yaç duyduğu günlük �ş yaşamında kullanılan 
programların eğ�t�m�n�n ver�lmes�n� sağlıyoruz. 

M�crosoft Office Eğ�t�mler�

B�lg� Yönet�m� Eğ�t�mler� 

Yazılım Eğ�t�mler�

Robot�c Kodlama Eğ�t�mler� 

Mob�l Programlama Eğ�t�mler�

S�stem Eğ�t�mler� 

Web Arayüz Eğ�t�mler�

D�j�tal Pazarlama Eğ�t�mler�

S�ber Güvenl�k Eğ�t�mler� 

Proje Eğ�t�mler�

Ayrıntılı b�lg� �ç�n ;  www.tekn�kdestekeg�t�mler�.com veya www.ozcmeslek�eg�t�m.com web s�tem�z� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

Tehl�kel� ve Çok tehl�kel� İşlerde Meslek Eğ�t�mler�



OZCMEM
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

OZCTEK
TEKNİK DESTEK EĞİTİMLERİ



D�j�tal Medya, PR ve Danışmanlık 
PR çalışmalarının amacı; firmanızın �t�barını korumak, desteklemek, arttırmak hedef 
k�tlen�z�n düşünce ve davranış b�ç�mler�ne etk� edeb�lmekt�r. 
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Mevcut müşter� portföyünüz ve hedef k�tle �l�şk�ler�n�z�n bel�rl� b�r program dah�l�nde kurum �ç� ve

b�reysel eğ�t�mler �le güçlenmes�n� sağlıyoruz. 

F�rmanızın d�j�tal medya planlamaları, yönet�mler� ve ç�zg�ler�n� kurumsallığınız �le tamamlayarak

daha etk�n b�r tanıtım alanı oluşturuyoruz.

Markanızın, firmanızın veya ürününüzün yurt �ç� ve yurt dışı tüm kurumsal planlamalarını tek b�r 
proje hal�nde sürdürüleb�l�r hal�yle devamını sağlıyoruz.





Kalkınma Ajansı Referanslarımız

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY

BAKKA



Vazgeçilmez şehir

Vad�s� Projes� Valley Project

BAKKA
KÜTÜPHANE

yat�r�madestek. co
m

“ Türk�ye’n�n �lk ücrets�z destek arama s�tes� ”

BELED YES Semt Pazarı

Masası
T R A K YA - B A L K A N L A R T İ C A R E T V E YAT I R I M M A S A S I

Guney Ege
Kesfedecek Çok Sey Var !.

agapark

Kamu Kurumu Referanslarımız

ZONGULDAK
K Ö M Ü R J E O P A R K I



Diğer Referanslarımız

HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

YETK�LEND�R�LM�Ş BELGELENDİRME 
K U R U L U Ş L A R I D E R N E Ğ İ

S.S. ALİAĞA KADIN GİRİŞİMİ
ÜRETİM VE İŞLETME KOOP.

KAYNES
Hac & Umre



0212 551 51 50
�nfo@ozc.com.tr

www. .com.trozc
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