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Değerli Müşterilerimiz ve Çözüm Ortaklarımız,

Küresel bilgi endüstrisi, insanlardan kurumlara, ülkelerden dünya geneline dek hızlı ve geniş
bir etki sahası yaratıyor. Yeni teknoloji ve buna dayalı anlayışla gittikçe birbirimize bağlı ve
bilgi temelli bir döneme giriyoruz.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek KAM (Kütüphane-Arşiv-Müze) ürün ve hizmetleri firması TEZARUS
Yazılım ve Bilgi Hizmetleri’ni size duyurmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. David Ogilvy’nin
“Kadınların satın aldığı ürünlerin reklamlarını erkeklerin yazmasına izin vermeyin.” sözüne
katıldığımız gibi, tüm ürün ve hizmet geliştirme süreçlerimizde bilgi ve belge yönetimi
disiplinini odağa alıyoruz. Henüz yolculuğumuzun ilk adımlarındayız; ancak GEMİNİ Bilgi,
DECE Yazılım ve Enfo Bilişim gibi çözüm ortaklarıyla daha bu aşamada ileri bir hizmet
kapasitesine sahibiz.

TEZARUS olarak temel amacımız sektörel yazılım ve teknolojilerle KAM kurumlarının
gelişimine katkı sunabilmektir. Çünkü inanıyoruz ki Kuzey Kıbrıs’ın bugünü ve geleceği için
inovasyona, inovasyon için de ileri seviyede ve modern kütüphane, arşiv ve müzelere
ihtiyacımız var. Kuzey Kıbrıs’ın ancak bu kurumlar sayesinde bilgi ile yaşayan ve bundan
değer üreten insanların omuzlarında geleceğe taşınacağına inanıyoruz.

Keşfedilecek ve başaracak çok şey var. Görüşlerinizi önemsiyor, birlikte çalışmak için
hazırlanıyoruz.

Saygılarımla.

Serkan İPEKÇİ
Direktör



Sektörel Yazılımlar
Kütüphane, arşiv ve müze konu alanlarında yazılım, veri tabanı, mobil uygulamalar…

Dijitalleştirme Hizmetleri
Tüm kurumlar için belge, kitap, süreli yayın dijitalleştirmesi ile e-kütüphane, fiziki arşiv 
kurulumu ve düzenlemesi...

KAM Hizmetleri
Koleksiyon yönetimi, teknolojik altyapı, personel eğitimi, proje yönetimi…

Temsilcilik Faaliyetleri
Otomasyon yazılımları, kurumsal akademik arşiv, e-veri tabanları, e-kitap ve e-dergi 
platformları…

Eğitim ve Danışmanlık
KAM mesleki eğitimler, kullanıcı hizmetleri, teknik eğitimler (sınıflama sistemleri vb.)…

Diğer
Sarf malzemeleri tedariği, kataloglama-sınıflandırma, kitap ve materyal sterilizasyonu…

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek KAM (Kütüphane-Arşiv-Müze) ürün ve hizmetleri firması olan 
TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri, Ocak 2021’de kuruldu. Yönetim ve AR-GE ofisleri 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Teknopark’ta yer alan firmamız, bir yandan kendi sektörel 
yazılım ve teknolojilerini geliştirirken bir yandan da Türkiye, Almanya, Rusya
ve Kanada’dan güçlü temsilcilik ve çözüm ortaklıklarına sahiptir.

FAALİYET ALANLARIMIZ 

TEZARUS’A DAİR

HİZMET GRUPLARIMIZ

STK ve Meslek Örgütleri
Dernek, vakıf, oda, birlik...

K-12 Kurumlar
İlk ve orta öğretim kurumları...

Özel Sektör
Kreatif endüstriler ve sektörler...

Yükseköğretim Kurumları
Üniversite, akademi, yüksekokullar…

KAM Kurumları
Kütüphane, arşiv ve müze türleri...

Resmî Kurumlar
Devlet kurum ve kuruluşları...
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Tüm KKTC kurumlarının dijitalleştirme ve fiziksel arşiv projeleri için 
TEZARUS'u ilk ve tek yerel hizmet sağlayıcısı olarak sunmaktan dolayı 
mutluyuz. Dijitalleştirme ve fiziksel arşiv düzenlemenin kurumların 
yapı, işleyiş ve verimliliklerine nasıl katkı sağladığını biliyoruz. TEZARUS 
ile kurumlar tüm basılı dokümanlarını dijital hale getirerek zaman ve 
emek tasarrufu ile geniş fiziksel alanlar kazanmaktadır. Bu sayede 
kurumların geçmişte ürettiği ve halen üretmeye devam ettikleri 
dokümanlara hızlı ve kolay erişim ile etkin bir bilgi-belge yönetimi 
olanağı sunuyoruz.

DİJİTALLEŞTİRME

Basılı veya elle oluşturulmuş doküman dijitalleştirmesi
Kitap, dergi, evrak, mimari çizim vb.

Yapay zeka destekli eArşiv sisteminin oluşturulması
Dijitalleştirilen tüm dokümana erişim ve yönetim

Mikrofilm oluşturma
Hem doküman hem üst veri kayıtlarını mikrofilme aktarım

Dijitalleştirme ünitelerinin satışı ya da kiralanması
Farklı marka ve modeller

Dijitalleştirme projeleri için uzman iş gücünün sağlanması
Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun ekip

Dijitalleştirme sonrası destek hizmetler
Kullanıcı eğitimi, teknik destek vb.

FİZİKSEL ARŞİV

Arşiv sistemleri tedariği
Raf, dolap, yangın sistemleri vb.

Arşiv malzemesi tedariği
Asitsiz kağıt, dosya, klasör vb.

Arşiv malzemesi sterilizasyonu
Ultraviyole (UV) veya ozon tabanlı sistemler

Fiziksel arşiv projeleri için uzman iş gücünün sağlanması
Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun ekip

DİJİTALLEŞTİRME VE
FİZİKSEL ARŞİV HİZMETLERİ
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Dijitalleştirme
Kütüphane, arşiv ve müzelerin dijitalleştirme ihtiyaçlarını uçtan uca karşılıyoruz.

Kurulum
İstenilen tür ve büyüklükte kütüphane, arşiv ve müze kurulumları gerçekleştiriyoruz.

Yayın koleksiyonu yenileme/geliştirme
Tüm kütüphane türlerinin yayın koleksiyonlarını yeniliyor veya geliştiriyoruz.

Teknolojik altyapı
Otomasyon sistemleri, yayın/materyal güvenlik sistemleri, RFID sistemler, 
destek sistemler…

Uzman personel istihdamı/eğitimi
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun personelin istihdamı ve mesleki eğitimleri…

KAM ÇÖZÜMLERİ
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Kütüphane, arşiv ve müzeleri Kuzey Kıbrıs'ın en büyük dönüştürücü potansiyeline sahip 
kurumları olarak görüyoruz. Okullar, üniversiteler, özel sektör, devlet kurumları ve STK'lara 
KAM yapılarından edinebilecekleri gücü en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz. Bilgi ve 
bilgi kaynaklarının etkin ve verimli şekilde yönetimini sağlamak TEZARUS'un temel varlık 
nedenidir.



TEZARUS, Türkiye, Almanya, Rusya ve Kanada’dan KAM sektöründe öncü yazılım ve 
teknoloji firmalarının KKTC temsilcisi veya sağlayıcısıdır. TEZARUS, KKTC’deki tüm 
kurumsal müşterilerine temsilcisi veya sağlayıcısı olduğu ürün ve hizmetlerle ilgili
yerinde eğitim ve teknik destek verir.

Dijitalleştirme/e-Arşiv

Bilgi-Belge Otomasyonu

eKaynaklar (eKitap, eDergi, eGazete)

RFID Teknolojileri

ÜRÜN VE HİZMET
TEMSİLCİLİKLERİ
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ÇÖZÜM ORTAKLARI

1992 yılında kurulmuş olup, bu tarihten günümüze üniversite 
kütüphanelerine, eğitim ve araştırma hastanelerine, kamu 
kuruluşlarına ve tüm araştırma merkezleri kütüphanelerine 
çok yönlü hizmet vermeyi sürdürmektedir. bibliotheca + 3M 
kitap güvenlik sistemleri, kitap ödünç/iade sistemleri ve RFID 
sistemleri ile birçok yerli ve yabancı akademik veritabanının 
Türkiye temsilcisidir.

GEMİNİ Bilgi Teknolojileri

1995 yılından bugüne dijital ve fiziksel arşiv hizmetleri ile uçtan 
uca çözüm sağlayan bir bilişim firmasıdır. Geniş makine parkı, 
tecrübeli ekibi, ileri düzey teknolojik çözümleriyle müşterilerine
ve iş ortaklarına hizmet vermektedir.

Enfo Bilişim

Türkiye merkezli tamamen yerli bir yazılımevi, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE tasarım merkezidir. Yapay 
zeka temelli, patentli GEODİ’nin üreticisi olan firmanın aynı 
zamanda GAMOS ve MOBİDİ öne çıkan diğer ürünleridir.

DECE Yazılım



İLETİŞİM
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(Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DAÜ Teknopark), GMTGB Binası, Gazimağusa, KKTC
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