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MERHABA
Eğitim sektörüne yazılım ve donanım alanlarında hizmet vererek çalışmalarına başlayan şirketimiz 

ilerleyen teknolojiler paralelinde, rekabet gücünü artırıcı, katma değerli bilgi teknolojisi bazlı iş 

çözümlerini geliştiren, sunan, yayan önde gelen bir Bilişim şirketi olmak amacındadır.

 

Techlife, bunu, değerli insan kaynağı ve sürece dayanan sistematik yaklaşımları ile müşteri odaklı 

hizmet felsefesini ilke edinerek gerçekleştirir.

 

Ülkelerin gelişmesinde, ilerlemesinde artık bilgisayarlaşmanın önemi yadsınamaz bir gerçek-

tir. Techlife, bu amaç doğrultusunda hareket ederek, Türkiye'nin ekonomisine, halkının yaşam 

ve eğitim düzeyine, ülkenin uluslararası alanda rekabet gücüne olumlu etkilerde bulunmayı

hedefliyor.

 

Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını 

yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.



ŞİRKET TANIMI
1990 yılında kendi kurumlarına donanım ve yazılım çözümleri sunarak başlayan faali-

yetlerimiz 2005 yılında kurumsallaşarak bilişim sektörüne güç katmıştır ve halen güçlü, 

dinamik, profesyonel, genç kadrosu ile hedeflerine ilerlemektedir.

      

Müşterilerine tam bir çözüm sunma anlayışında olan firmamız bilgisayar donanımı

temini, yazılım hizmetleri, teknik bakım ve destek, proje yapılandırmaları, sarf ürün 

hizmetleri ve kurumsal bakım anlaşmaları alanında uzmandır.

 

Hızla gelişen, rekabetin arttığı günümüzde firmalar standartlarını yüksek tutabildiği 

sürece güçlü ve verimli olacaktır. Bilişim alanında sağlayacağımız  destek ve çözümlerle 

müşterilerimize zaman ve kalite kazandırmaktadır.



BİLGİSAYAR DONANIM
Çok hızlı gelişen ama malesef  kontrolsüz biçimde yenilikleri satın alan bir ülkeyiz. Firma olarak 

satış stratejilerimiz öncelikle müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit etmektedir. Sonrasında kolaylık ve 

avantaj sağlayacak yönlendirmeler ile hedeflenen verimliliği arttırmak ve bu çalışmaları en basit 

hali ile ifade etmektir.

    

İşin nerede olduğu, ne zaman teslim edileceği, nasıl yapılacağını önceden herkes

bilir. İşimizde süprizlere yer yoktur. İşin tamamlanması hızlı, sorunsuz ve kontrollü olur.

Personellerimiz satış sonrasında aynı gayret ve enerji ile hizmet vermeye devam etmektedir. Bir 

satışın gerçekleştirilmesi  garanti  takibi ve destek alanında hizmetin başlaması demektir.



YAZILIM
Gelişen teknoloji her geçen gün dünyayı hızla değiştiriyor ve yeniden yapılandırıyor. Bu yeniden 

yapılandırmada "Size Özel Çözümler" sunarak firmanızın bilişim teknolojilerine ayak uydurmasını 

sağlıyoruz.

En yeni teknolojileri ve danışmanlık metotlarını kullanarak, müşterinin verimini ve rekabet gücünü 

artırmak, eksiksiz müşteri memnuniyetini sağlamak, techlife 'ın temel hedefidir. 

Firmamız, yazılımlarla ilgili türlü problemlerinize, "Size özel Çözümler" getirmektedir. Kuruluşlar, 

sektördeki paket programların, kendilerine hitap etmediği durumlarda, özel yazılımlara 

başvurmaktadırlar. Techlife olarak özel yazılımlarımızla sizin yanınızdayız. Müşterilerimiz için ihti-

yaca özel yazılımlar geliştirerek müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktayız.

Yasamın her dakikasını kaliteli yaşamak ve yaşatmak adına üstlendiğimiz misyonumuz sizlerin 

güveni ve memnuniyeti sayesinde her geçen gün biraz daha başarıya ulaşmaktadır.



İNTERNET HİZMETLERİ
Gelişen teknoloji ile firmalar tanıtımlarının ve satış ağlarının bir kısmını internet üzerine 

kaydırmaktadır. Techlife olarak hızlı, etkileyici, interaktif ve kullanımı kolay Web Siteleri dizayn 

etmekteyiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarınızı eksiksiz karşılayacak farklı bakış açıları ve “Size Özel 

Çözüm” önerileri sunuyoruz.

• Web sitesi tasarımı ve programlama 

• Web domain alımı ve takibi

• Web hosting



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞI 
Techlife firmanızın teknolojinin sağladığı olanaklardan daha fazla yararlanması için Bilgi 

Teknolojileri Danışmanlığı hizmeti veriyor.

Techlife Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı projelerinin ilk adımı kuruluşların mevcut süreçlerini

inceleyip gereksinimlerini belirlemek için “Süreç Analizi” yapmasıyla başlar. İkinci adımda 

firmanın mevcut ve yeni süreçlerine uygun çözümlerin seçilmesi için bir rapor hazırlanır, uygun

yeterlilikteki firma ve ürünler önerilir, teklifler değerlendirilerek “Çözüm Oluşturma” hizmeti

sunulur. Üçüncü ve son adım ise projenin hayata geçirilmesine olanak veren “Proje Yönetimi” 

hizmetinin sunulmasıdır. 



TEKNİK SERVİS
Hem kurumsal hem de bireysel alanda hizmet veren teknik kadromuz genç, dinamik ve

profesyonel bir yapıya sahiptir. 

 

Teknik ihtiyaçlarınıza bireysel kanatta ücretsiz yerinde pc kurulumu, arıza tespiti ve onarım ile 

ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.

 

Firmamız Kurumsal alanda gezici servis araçları ve tam donanımlı teknisyenleri ile müşterilerimize 

üst düzey hizmet sunmaktadır. Yıllık bakım sözleşmeleri ile tüm alt yapınızın güncel, güvenli, hızlı 

ve sorunsuz devamını sağlamaktadır. Teknisyenlerimiz veri güvenliği ve data kurtarma konularında 

çok dikkatli çalışmaktadırlar. 

 

Firmamız orijinal lisans kullanımı konusunda tam bir hassasiyet ile çalışmakta ve lisanslama 

çalışmalarında aktif rol almaktadır.



SINAV DEĞERLENDİRMELERİ
Modern sistemlerin önemli bir unsuru olan anketlerin, sınavların ve diğer ölçüm mekanizmalarda 

kullanılan optik okuma ve değerlendirme  hizmetleri  ile size daha hızlı ve etkili sonuçlar

verebilmenizde yardımcı oluyoruz.

Gerek Optiklerin okunması gerekse değerlendirilip rapor, analiz ve karne türü sonuçların duyu-

rulması ile ilgili her aşamada size özel çözümler geliştiriyoruz.

Sizinle uyum içerisinde çalışarak kurumumuzdaki eğitim kalitesinin en üst düzeye çıkmasında, 

öğretim veriminin ve dolayısıyla başarı seviyesinin yükselmesinde etkin rol oynamak istiyoruz.



ÇÖZÜM ORTAKLARI
Techlife olarak, etkin ve yetkin bir sistem bütünleştirici olmanın temel şartlarından birinin ortaklık 

ve birlikte iş geliştirme gücü olduğunun bilinci ile Bilgi Teknolojileri alanında faaliyet gösteren

tedarikçilerle ortaklıklarımızı geliştiriyoruz.



Halil Beddi Yönetken İ.Ö.O.   |   Prof. Dr. Gazi Yaşargil İ.Ö.O.   |   Dede Korkut Anadolu Lisesi

Sistem Alüminyum   |   Yılmazlar Dekorasyon   |   Prestij   |   Hamle Mobilya   |   Gökçe Perde

Moral FM   |   Boğaziçi Dersaneleri   |   Simya Dersaneleri   |    İntibak Yayınları

REFERANSLARIMIZ
Kurumsal bir firma olarak 3. yaşını dolduran techlife, 18 yıllık tecrübesi ile farklı sektörde “yazılım, 

donanım, internet hizmetleri, sınav değerlendirmeleri, bilgi teknolojileri danışmanlığı, teknik servis 

gibi 6 farklı sektörde  Kültür Grubu’nda  kazandığı  bilgi  ve  deneyimi,  orta ve  büyük ölçekli grup dışı

firmalara da taşımıştır.



www.techlife.com.tr


