
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›
GeoCluster altyap›s› ile ifl
süreklili¤i oran›n›n› artt›rd›

PROJE ÖZET‹
Proje Öncesi Durum
Proje öncesinde, yine Microsoft’un sundu¤u

geleneksel cluster teknolojilerini kullanarak,

sunucu bazl› yedekleme sa¤layan ve % 99.5 ifl

süreklili¤i oran› ile çal›flan Türkiye Finans Kat›l›m

Bankas›, storage taraf›nda EMC ürünlerine

geçtikten sonra, EMC’nin sunmufl oldu¤u

replikasyon teknolojisini, Microsoft’un Microsoft

Windows Server 2008 Datacenter Edition ve

Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Server

Edition altyap›s›n›n destekledi¤i yeni multisite

cluster teknolojisi ile birlefltirerek, yüksek ifl

süreklili¤i elde etmeyi hedefledi.

Çözüm
‹fl süreklili¤inin sa¤lanabilmesi için üç node’dan

oluflan, Microsoft Windows Server 2008

Datacenter Edition kuruldu. Microsoft  SQL

Server 2005’ten, SQL Server 2008 Enterprise

Server Edition’a yükseltme çal›flmas›

gerçeklefltirildi. Bu altyap› Microsoft System

Center Ailesi ile de desteklendi. Türkiye Finans

Kat›l›m Bankas›’nda Microsoft System Center

Operations Manager (SCOM) ile sunucu ve

uygulamalar anl›k izlenirken, Microsoft System

Center Configuration Manager (SCCM) ile aktif

olarak yama yönetimi yap›l›yor.

Yaz›l›m ve Hizmetler
� Microsoft Windows Server 2008 Datacenter

Edition
� Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Server

Edition
� Microsoft System Center Operations Manager

(SCOM) 2007
� Microsoft System Center Configuration

Manager (SCCM) 2007

Faydalar
� ‹fl süreklili¤i artt›
� ‹fl sürekli¤inin artmas› ve storage bazl›

yedeklili¤inin de temin edilmesiyle yönetim

maliyetinden ciddi anlamda tasarruf elde

edildi.
� Microsoft Windows Server 2008 ve Microsoft

SQL Server 2008’e geçiflle birlikte performans

art›fl› elde edildi
� Kullan›c› memnuniyeti artt›

Microsoft Windows Server 2008 ve SQL Server 2008

altyap›s›n› kullanan Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›,

geleneksel cluster yap›s›n›, Microsoft teknolojilerinin sundu¤u

olanaklar› kullanarak GeoCluster yap›s›na dönüfltürdü. Bu

sayede Ana bankac›l›k sistemlerinin eriflebilirli¤ini artt›rd›.

Türkiye’nin önde gelen Kat›l›m

bankalar›ndan olan Türkiye Finans Kat›l›m

Bankas›, geleneksel cluster yap›s›n›

geocluster mimarisine dönüfltürmek için

Microsoft tabanl› sunucu altyap›s›n›

yükselterek, Microsoft’un yeni cluster

teknolojilerinden yararland›.

Daha önce yine Microsoft’un sundu¤u

geleneksel cluster teknolojilerini kullanan

Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›, storage

taraf›nda EMC ürünlerine geçtikten sonra,

EMC’nin sunmufl oldu¤u replikasyon
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teknolojisini, Microsoft altyap›s› ile birlefltirmeyi

ve böylece yüksek ifl süreklili¤i elde etmeyi,

yönetim kolayl›¤› sa¤layarak yönetim maliyetlerini

düflürmeyi hedefledi.

Çözüm
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› Bilgi Sistemleri

Operasyon Müdürlü¤ü’nde Sistem Sorumlusu

olarak görevini sürdüren Hakan Yüksel, bir ifl

süreklili¤i projesi olarak de¤erlendirdikleri bu

baflar› hikâyesinin dört taraf› oldu¤una dikkat

çekiyor: “Donan›m taraf›nda IBM, storage

taraf›nda EMC, sistem ve veritaban› sunucular›

taraf›nda Microsoft teknolojilerini uyum içerisinde

bir araya getirdik. Bu, bankac›l›k uygulamalar›n›

besleyen veri taban› sistemlerini yöneten

Microsoft Windows Server 2008 ve SQL Server

2008’in teknolojik katma de¤erlerini sonuna

dek kullanan IBM donan›mlar›n ve EMC storage

ünitelerinin ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve

performans özelliklerine uygun, kurumsal ifl

süreklili¤i gereksinimlerini en üst seviyede

karfl›lamay› hedefleyen bir projedir.”

Proje do¤rultusunda, bankac›l›k veritaban›n›n,

süreklili¤i sa¤layacak flekilde co¤rafik olarak

da¤›t›lm›fl veri taban› kümeleme çözümü ve

bileflenlerini devreye al›nd›. Performans ve

uyumluluk gereksinimlerine cevap verebilmek

için öncelikle donan›m ve storage altyap›s›

yenilendi. Bunun üzerine, üç node’dan oluflan,

Microsoft Windows Server 2008 Datacenter

Edition kuruldu. Microsoft SQL Server 2005’ten,

SQL Server 2008 Enterprise Server Edition’a

yükseltme çal›flmas› gerçeklefltirildi. 2008’in

cluster eklentileri ve storage tedarikçisi EMC’nin

eklentileri ile  geocluster ortam› Türkiye Finans

Kat›l›m Bankas›’na kazand›r›ld›.

Bu altyap› Microsoft System Center Ailesi ile

de desteklendi. Türkiye Finans Kat›l›m

Bankas›’nda flu anda, Microsoft System Center

Operations Manager (SCOM) ile sunucu ve

uygulamalar anl›k olarak izlenirken, Microsoft

System Center Configuration Manager (SCCM)

ile aktif olarak yama yönetimi yap›l›yor.

“En iyi donan›m, en iyi sunucu

altyap›s› ve storage ünitesi

özelliklerini bir araya getiren

Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›

ekibi, Microsoft teknolojilerinin

 geocluster mimarisi için

kullan›lmas›nda bir ilki hayata

geçirmekle kalmayarak,

teknoloji kullan›m›nda

rakiplerinin önüne geçti.

Microsoft’un yeni cluster

teknolojisini kullanan ilk banka

olmaktan ve GeoCluster

mimarisine geçmekten gurur

duyuyoruz.”

Seyfullah Genç
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› Bilgi
Sistemleri Operasyon Müdürlü¤ü
Sistem Yönetimi Servis Müdür
Yard›mc›s›

Hakan Yüksel, Türkiye’de benzer bir proje örne¤i

olmad›¤› için çal›flman›n her ad›m›nda detayl›

testler yap›ld›¤›n› belirtiyor: “Kurmay›

planlad›¤›m›z yap›, hem sunucu park› hem

storage mimarisi hem de ‘multi site cluster’a

olanak sa¤layan ajan yaz›l›mlar anlam›nda

denenmemiflti. Ürün konusunda yeterli bilgi ve

deneyimimiz yoktu ve deneyime sahip örnekler

de bulunmuyordu. IBM ile ‘cascade’ mimaride

NUMA teknolojisini kulland›k. Memory yolu

üzerinde darbo¤az› aflarak farkl› sunucu

kaynaklar›n› kulland›k ve tek bir sunucu gibi

hareket etmesini sa¤lad›k. Sunucular üzerindeki

bu çal›flmalar›, Microsoft, EMC ve IBM ile

birlikte yürüttük.”

Faydalar
• Node’larda, uygulamalarda ya da disklerde

meydana gelebilecek hatalara karfl› önceden

koruma sa¤land› ve geocluster ile storage

seviyesinde bir yedeklilik elde edildi.

• Daha önce Exchange Server için uygulama

baz›nda bir geocluster senaryosu

uygulanm›flt›, bu senaryoda sunucu ile birlikte

gelen CCR ile yüksek eriflilebilirlik sa¤land›,

SCR ile de ola¤anüstü durumlarda sistemin

çal›flmas› garanti alt›na al›nd›.

• Manuel ifllem adeti azalt›ld›¤› için hata yapma

riski de azald›, insan hatalar›n›n önüne

geçildi.

• Sistemlerin otomatik olarak di¤er site üzerine

geçmesi sa¤land›.

• Windows Server 2008 ve SQL Server 2008’in

getirdi¤i performans sayesinde kullan›c›

memnuniyeti artt›.

• Eskiden standby olarak yönetilen ortamlar,

manuel yap›lan ifller, geocluster ile otomatize

edildi.

• BDDK ya da di¤er denetim organlar›nca

sorgulanan uyumluluk taleplerine cevap

verebilir bir ortam oluflturuldu.

• 2008 sürümü ile birlikte kurulum ve yönetim

taraf›nda esneklik, kolay yönetim ve güvenlik

sa¤land›.
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“Microsoft’un cluster

teknolojileriyle, EMC’nin

storage ürünlerinin replikasyon

özelliklerini bütünlefltirerek,

Microsoft sunucu yaz›l›mlar›n›

tüm kapasitesiyle kullanma

konusunda üstün baflar›

gösteren IBM donan›mlar›n›,

ifl süreklili¤i oran›m›z› art›rmak

için kulland›k. Microsoft ile

büyük bir uyum içinde hareket

etti¤imiz bu projenin baflar›s›,

ifl süreklili¤imizi art›rmakla

kalmad›, yönetim maliyetleri

üzerinden çok ciddi bir tasarruf

elde etmemizi sa¤lad›.”

Hakan Yüksel
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› Bilgi
Sistemleri Operasyon Müdürlü¤ü
Sistem Sorumlusu




