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002 yılından beri Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediğimiz
BTvizyon Toplantıları’nda bu gerçeği net biçimde görüyoruz,
düzenlediğimiz etkinlikler vesilesiyle bir araya geldiğimiz
kamudan yetkili isimlerin söylemi de bu şekilde. Bilişim şirketleri ise
yerli ve yabancı fark etmeksizin, Türkiye pazarında birçok başlıktaki
potansiyeli açıkça görüyorlar.
Teoride gerekli herşeye sahibiz, ama pratikte zorlayıcı unsurlar da
maalesef var. 2015 yılı tüm Türkiye için zor bir yıldı. 2016 yılında
tüm bu zorluklara çözümler bulunduğunu, tüm dertlere derman
olunduğunu söylemek de zor. Kamu yatırımları seçim gündemiyle hız
keserken, özel sektör de frene bastı desek abartmış olmayız. Öyle ki,
‘BT yatırımlarında önceliklendirme’ tabiri herkesin gündeminde yerini
aldı. 2016 yılında kamu yatırımlarında kıpırdanma olması, özel sektör
yatırımları konusunda içimizi biraz olsun rahatlatıyor. Ama Türkiye
sadece kendi gündemiyle de yoğrulmuyor. ABD’de faiz politikası
dedik içerde dolar hareketlendi, euro bölgesinde gündem dedik kur
farkı derdi iyice büyüdü, bu derdin dermanı olabilecek turizm sektörü
de muhtelif sebeplerle bu yılı vasat geçirmekten kurtulamıyor.
Anlayacağınız, konu sadece bir BT yatırımı yapma kararı almak,
ihtiyacı ve tedarik kaynağını doğru saptamaktan çok daha fazlası.
Bu yönüyle baktığımızda, sektördeki deneyimimiz ve maalesef
şahit olduğumuz birçok sıkıntılı gelişmenin sonucunda gördüğümüz
gibi piyasalar öyle ya da böyle kendini toparlayacak. Yukarıda
da değindiğim gibi, 2015 yılından 2016 ortalarına kadar özellikle
BTvizyon toplantıları ile yerinde görme imkanı bulduğumuz Anadolu
şehirlerinde rafa kaldırılan yatırım planlarının masaya indirilmesi an
meselesi.
İllerde yaptığımız görüşmeler, gerek KOBİ’ler gerek sanayi ve
ticaret odalarından yetkili isimler gerekse illerdeki BT şirketleri bu
beklentimizi güçlendiriyor. İşte bu nedenle sadece Bilişim Zirvesi ekibi
olarak değil, giderek yayılan bir dalga misali, tüm sektör seçimler,
terör ve diğer ekonomik gerekçelerle yatırımları bekletirken, bu
süreçte stratejilerini sağlıklı planlama imkanına da sahip oldular.
Sonuçta da sadece 2016 yılının ikinci yarısı için değil, 2017 yılı ve
sonrasına yönelik de her ölçekte şirketin BT yatırımlarının hız
kazanacağı yönündeki beklentilerimiz git gide güçleniyor.
Şunu özellikle belirtmem lazım: İstanbul ve Ankara illerine kıyasla
Anadolu’da kamu ve özel sektörün teknolojiyi çok daha yakından takip
ettiğini görmek gurur veriyor. BT gündemine hakimiyetleri, Bilişim
Zirvesi olarak düzenlediğimiz etkinliklere büyük önem vermeleri,
ilk etkinlik duyurusunun ardından online kayıt yapmakla kalmayıp
www.bilisimzirvesi.com.tr sitemizi ve duyurularımızı yakından takip
etmeleri, e-posta ve telefonla akıllarına takılan soruları bize iletmeleri,
toplantılarımızın konuşmacılarından da sorularını esirgememeleri,
toplantıyı asla yarıda bırakmamaları sadece Bilişim Zirvesi olarak ne
kadar doğru yolda olduğumuzu göstermekle kalmıyor. Anadolu’nun
bu potansiyeli ile gurur duymamızı, geleceğe gerçekten BT
ekseninde ve tüm Türkiye’yi kapsayan biçimde umutla bakmamızı
da beraberinde getiriyor. 2015 yılında bir ilk olarak Anadolu dışına
çıkmış, KKTC’de Girne’de de BTvizyon toplantımızı gerçekleştirmiştik.
Beklentimizin üzerinde ilgi ile karşılanan bu toplantımıza 2016 ve
sonrasında da Girne’de devam edeceğiz. Ayrıca eklemem gerekir ki,
halen Azerbeycan’ın başkenti Bakü için ön araşırma ve çalışmalara da
başladığımızın müjdesini buradan vermiş olayım.
İşte tüm bu nedenler ile Bilişim Zirvesi olarak tüm Türkiye’de ve Türki
Cumhuriyetler’de olmaya devam edeceğiz…

Neslihan Aksun
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Tvizyon Anadolu Toplantıları vasıtasıyla, bilişim sektörünün öncü ve
önde gelen firmaları ile Anadolu’da yer alan gelişmekte olan firmaların

birbirleri ile buluşmasını sağlıyorsunuz. Hem Anadolu’da yer alan firmaların
teknolojik ihtiyaçlarını değerlendirme hem de bu ihtiyaçlara uygun alternatif
çözümler üretilmesinin önünü açmış olmanız ve doğru kaynak planlama ile
teknoloji yatırımlarını doğru şekilde planlamasını sağlamanın önünü açmış
olmanızdan dolayı çalışmaların bir sonraki yılda aynı karar ve inançla devam
ettirmenizi dilerim.
ADM ELEKTRİK DAĞITIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ MEHMET KARADENİZ

Ü

retici, tedarikçi ve kullanıcıları bir araya getirerek teknolojik yeniliklerin
farkındalığını arttırma adına çok önemli görev üstlenen BTvizyon Anadolu

Toplantıları kapsamında yapılan Bursa toplantısı yüksek katılımlı ve oldukça
verimli geçmiştir. Teknolojik yenilikleri iş süreçlerine katarak kurumsal
başarıyı yakalayan BEK (Bursa Ecza Koop) BTvizyon Bursa toplantısına
destekçi olarak katkı vermiştir.
BEK BİLGİ İŞLEM ŞEFİ MUSTAFA ROLLAS

B

T Vizyon Anadolu Toplantıları’nın Haziran ayında Konya’da yapılan
etkinliğe Comodo olarak sponsor olduk. Profesyonelce hazırlıkları yapılmış

olan yarım günlük toplantıya Konya ve çevresinden distribütör firmalar
dışında yoğun bir kamu ve özel sektör katılımı da oldu. Comodo olarak yenilikçi
siber güvenlik çözümlerimizi teknoloji alanında konusunda uzman kişilerle
buluşturduk. Toplantının çok verimli geçtiğini söylemek isterim.
COMODO SATIŞ DİREKTÖRÜ CEM SOFUOĞLU
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elişmiş batı ülkelerinde son yıllarda
bilişim yatırımlarında hep en üst
sıralarda olan bir teknoloji var: Bulut
Bilişim. Bu teknoloji sayesinde hem
çok daha düşük donanım yatırımı ile
aynı teknolojik fayda sağlanıyor hem
bilişim veri güvenliği sağlanıyor hem
bu yatırımın korunması için sonraki
yıllar harcanacak bütçenin oranla
daha düşük olması sağlanıyor hem
de işletme verimliliği arttırılıyor.
DİA Yazılım olarak bulut bilişimin
getirdiği tüm avantajlardan KOBİ’lerin
faydalanabilmesi için tamamen bulut
teknolojisi ve %100 Türk sermayesi
ile geliştirilen DİA Kurumsal Yönetim
Sistemi ile işletmelerdeki bilişim
yatırım maliyetlerinin düşürülmesine,
işletme süreçlerinin daha kolay takip
edilebilmesine çalışıyoruz.
2016 yılı boyunca tüm BT
Vizyon etkinliklerine katılarak
işletmelerimizdeki Bulut Bilişim
ve Bulutta ERP yazılım bilincinin
arttırılabilmesi konusunda KOBİ’lerimizi
bilgilendireceğiz.
DİA GENEL KOORTİNATÖRÜ
SÜHA ONAY

K

alkınmanın, devler ligine
çıkabilmenin, ilerlemenin en
önemli argümanı teknolojidir. Gaziantep
gibi üretken bir kentin gücünü devam

C

anon Eurasia olarak BTvizyon Toplantıları’na 2015 yılında Bursa, Kayseri ve
Trabzon ileri ile katılım sağlamıştık. Bu sene de BT Vizyon Anadolu toplantıları’na

tekrar katılma kararı alarak, Canon Eurasia ve müşterilerimiz için geleneksel
bir hale dönüştürdük. 2016 yılında BTvizyon Anadolu Toplantıları’na yine İzmir,
Adana, Ankara ve Girne’de katılım sağlayacağız. Canon Eurasia olarak BTvizyon
Anadolu Toplantıları özellikle büyük şehirler dışında yapılan etkinliklere katılmak ve
teknolojilerimizi buralarda da müşterilerimize anlatmak adına önemli bir yer tutuyor.

ettirebilmesi ve fark yaratabilmesi için
teknolojiye yakınlaşması gerektiğine
inanıyorum. Rekabetin böylesine yoğun
olduğu bir dünyada var olabilmek için
teknolojiyi tüketen değil üreten bir
toplum olmak zorundayız. BTvizyon
toplantılarını bu konuda farkındalık
yaratma noktasında çok önemsiyor ve
destekliyorum.

Ayrıca etkinliklerin düzenlendiği ilerdeki bayilerimiz ve onlarında müşterilerinin

GAZİANTEP TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYÜP BARTIK

katılabileceği toplantılar olması açısından bu toplantıları yaralı buluyoruz. BTvizyon
Toplantıları’nda bayilerimiz ve müşterilerimizle bir araya gelerek teknolojilerimizi
anlatmanın yanı sıra gelen geri bildirimleri almamız açısından bizim için faydalı
olmaktadır. Bunun dışında diğer katılımcı firmalarla da tanışarak faydalı bilgiler ve
pazar hakkında değerlendirmelerde bulunmaktayız.
CANON EURASİA ÜRÜN VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ SİNAN KARABACAK

D

ell Türkiye olarak BTvizyon Toplantıları’na katılarak Dell’in Anadolu’daki
yaygınlığı ve uçtan uca çözüm stratejisini anlatma fırsatı bulduğumuz için çok

mutluyum. Doğru teknoloji çözümlerinin kurulmasıyla birlikte tüm kurumlar, artan
bütçe kısıtlarına bakmaksızın hizmet kalitesini artırabiliyor. Bu vizyon doğrultusunda
Dell, mobil işgücü, dijital adli bilişim ve doğrudan operasyonlara dahil edilebilecek veri
merkezleri gibi tüm kurumların sıkça karşılaştıkları BT altyapı zorluklarıyla başa
çıkmalarını sağlayacak çözümler sunuyor. Geçtiğimiz yıl açtığımız Ankara ofisimizle
birlikte Dell’in geleceğe hazır çözümlerinin hem kamu hem de Anadolu’daki özel
sektörde önemli farklar yarattığını göstermeye devam edeceğiz.
DELL TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ DİDEM DURU

B

Tvizyon Toplantıları’nın
Denizli’mizde yapılması, bilişim
sektöründe yer alan firmalarımız için
çok önemli idi. Ülkemizin donanım
ve yazılım teknolojileri alanında önde
gelen firmaların ilimize gelmesi ve
bu firmalar ile tanışma olanağının
oluşturulmasından dolayı öncelikle
Bilişim Zirvesi ailesine teşekkürü
bir borç biliyorum, ayrıca sponsor
firmalara çok teşekkür ediyorum. Bu
toplantı esnasında çözüm ortaklığı ve
bayilik anlaşmalarının daha sağlıklı ve
güvenli yapıldığını görmek güzel oldu.
Her yıl bu toplantıların yapılmasını
ümit ediyorum.
DENİZLİ BİLİŞİM DERNEĞİ
BAŞKAN YARDIMCISI HAŞEM ŞAHAN
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Tvizyon toplantıları sayesinde
bilişim insanlarına planlı bir

şekilde ulaşabildik, Coğrafi Bilgi
Sisteminin ne olduğunu, öneminin
ne olduğunu anlatabildik. Bu alanda
Netcad Yazılım firmasının çözümlerini
tanıttık ve yaptığı uygulamalardan
örnekler vererek konunun daha
iyi anlaşılması ve akılda kalması
sağlanmaya çalışılmıştır.
Dünyamız, bu yüzyılda giderek günlük
hayatı etkileyen daha karmaşık
ve birbirine bağlı konularla karşı
karşıya kaldıkça, “nerede” sorusu
giderek daha fazla sorulacaktır. Bu
soruları cevaplamak için gereken
teknoloji ise bu karmaşık ilişkileri,
kalıpları ve trendleri anlamak
için verileri görselleştirmemize,
sorgulamamıza, analiz etmemize ve
de yorumlamamıza olanak sağlayan
Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) olacaktır.
Oturum aralarında “ilk kez CBS
hakkında bilgi sahibi oldum, bu çok
önemli alanda neler yapmışsınız,
bütün bunları yerli bir Türk firması
mı yaptı, sizi gerçekten kutlarım”
görüşleri bizi fazlasıyla mutlu
etmiştir.
NETCAD KURUMSAL TEMSİLCİSİ
DR.EMİN BANK

M

onitoring.World olarak BTvizyon
toplantılarına 4 Nisan 2016’da

İzmir’deki toplantıyla katıldık.
Bu etkinliğe katılırken, BTvizyon

Y

irminci yüzyılın son on yılına damgasını vuran en önemli iki gelişme, ekonomide
küreselleşme ile bilgi teknolojilerindeki gelişme ve yaygınlaşmadır. İçinde yaşadığımız
“Bilgi Çağında” doğru, güncel ve zamanında erişilebilen bilgiler, karar alma süreçlerinde
büyük önem taşımaktadır. Konya Bilişim Kümesi olarak BTvizyon‘un her ölçekte şirketin
bilişim farkındalığı geliştirmesine katkıda bulunduğunu ve programa katılanlara sektörde
yaşanan son gelişmeleri takip etme fırsatı sunduğu için BTvizyon’a teşekkür ediyorum.
TEKNOKENT KONYA BİLİŞİM KÜME UZMANI NİLGÜN ÖZDEMİR

Toplantıları’nın ne kadar geniş bir
katılımcı grubuna etki edebildiğini
önceki yılların istatistik ve etkinlik
raporlarından incelemiş, toplantının
firmamızın ürün ve hizmetlerinin
tanıtımına doğrudan etki edeceğine
inanarak gelmiştik.
Gerçekten de İzmir toplantısında tüm
beklentilerimiz karşılandı. Geniş, aynı
zamanda meraklı bir katılımcı kitlesi,
profesyonel bir organizasyon ve iyi
hazırlanılmış bir etkinlik bulduk.
“IT Monitoring çözümleri” ile ilgili
sunumumuz sonrasında İzmir ve
bölgesinden birçok firma ile görüşme,
daha detaylı toplantılar yapma imkanı
da yakaladık. Normal şartlar altında
bir araya toplaması oldukça zor bu
kadar geniş bir gruba hitap etmekten
çok mutlu olduk. Bize bu imkanı
sağlayan BTVizyon’a teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
MONITORING YÖNETİCİ ORTAK ve CTO’su
MEHMET ALİ BÜYÜKKARAKAŞ
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zun süren bilişim kavramının mihenk taşlarından olan BTvizyon farkındalıkları
ortaya koyma, farkındalık yaratma, değişik bakışlar daha da ötesi bilişim
düşünenlerini nasıl düşünmesi ve neredeyimin cevabını verme adına minnettarlığın en
temel unsurudur BTvizyon. Bıkmak, usanmak bilmeden Anadolu’nun değişik illerinde,
değişik kültürlerin ortak kazanımlarını bir araya getirip tek noktadan nasıl bakılabilirin
gayretini ortaya koyan bir olgudur BTvizyon. Gerek spronsorları gerekse misafirleriyle
ortak platformlarda misafir olduğu illerde misafirini en iyi ağırlayan misafirperverdir
BTvizyon. Kazanımların faydaya dönüştürülebildiği, en büyük güç olan bilginin gücünü
gerçek anlamda güçlendiren, kontrolsüzü değil kontrollüyü öğreten, kontrol ettiğin kadar
kendi bölgesinin hatta daha da genişinin gücü olabileceğini bildiren güçtür BTvizyon.
Bilişimin kendi içinde farklı sektörlerinin bir araya getirilmesi, ekip çalışması ruhunun
bileşkesidir, kesişim noktasıdır BTvizyon. BTVizyon Anadolu Toplantıları bu coğrafyanın
daha da özeli haline dönüştürülmüş özelliklede teknoloji merkezleri olarak bilinen
bölgelerden ciddi firma, görüş, bilgi vs. pek çok paylaşımlarıyla bizlere farklı önem ve
ehemmiyetleriyle farklı bir değerdir BTvizyon.
Hasılı sayılabilecek birbirinden özel, farklı bir çok özelliğe haiz BTvizyon uzun yıllar
çizgisinden taviz vermeyen, değişmeyen misyonuyla büyük bir fedakarlık örneğidir.
Yıllardır bu uğurda, gayretle, azimle çalışan emeği geçen herkesi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Kendi içinde farklı bir dünyası olan BTvizyon ekibini tanımlamak
istedim açıkçası, tanım şu; amatör ruhla kendini profesyonel bilenlere taş çıkartan tek
yürek, tek yumruk ekip desem abartmış olmayacağım.
MERKEZ ÇELİK A.Ş. CIO’su EMİR EMİROĞLU

B

Tvizyon, etkinlik gerçekleştirdiği
şehirlerde faaliyet gösteren şirketlerin

BT yöneticilerini bir araya gelmesine
olanak sağlayarak, katılımcıların edindiği
tecrübelerin ortak bir platformda
paylaşılmasınıda sağlıyor. Bilindiği
gibi bilgi çağında yaşıyoruz, bilgi ve
bilginin yönetiminin kritikliği bu noktada
çok önem arz etmektedir. BTvizyon
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlediği
etkinliklerle teknolojinin diğer şehirlerde de
kullanılmasında katkıda bulunarak ülkenin
kalkınmasında da payı olduğu için, tüm
BTvizyon etkinlerinde emeği geçen herkese
ayrıca teşekkür ediyorum.
TOFAŞ SİSTEM YÖNETİM UZMANI URAL KORKMAZ

B

Tvizyon Gaziantep etkinliği hem bizim
için hem de Gaziantep’teki ZyPartner iş

ortağımız (ortaklarımız) için çok verimli bir
toplantı oldu. Küreselden gelen gücümüzü
böylesi yerel organizasyonlarda paylaşmak
iş stratejimizin de önemli bir parçasını
teşkil ediyor. Etkinliğin katılımcıları da
özenle seçilmiş yerel sektörün en önemli
isimlerinden oluşuyordu. Böylesi kaliteli
bir ortamda bize ürün ve çözümlerimizi
paylaşma fırsatı veren Bilişim Zirvesi
şirketine teşekkür ediyoruz.
ZyXEL GENEL MÜDÜRÜ VEFA TARHAN

K

urumsal ve ticari yazılım pazarının önde gelen ve köklü firmalarından biri
olarak, Türkiye’nin her noktasında gelişmek isteyen ve gelişmekte olan
KOBİ’leri hedefliyoruz. BTvizyon’un Türkiye’nin ticari açıdan önemli Anadolu
illerinde gerçekleştirdiği toplantı organizasyonu , bize mesajlarımızı, büyümeye
ihtiyacı olan şirketlerle buluşturmamızı sağlayan bir platform yaratıyor. Bu
anlamda BTvizyon Toplantıları’nın sponsorları arasında yer almaktan oldukça
mutluyuz. Toplantıların, Anadolu’daki firmaların da gelişimine katkıda bulunan ve
teknoloji odaklı yaklaşımıyla firmalara vizyon katan bir organizasyon olduğunu
düşünüyoruz.
MİKRO YAZILIM GENEL MÜDÜRÜ ALPARSLAN TOMUŞ

B

Tvizyon geçmişten beri duyduğumuz,
uzaktan takip ettiğimiz önemli bir

bilişim etkinliğidir. BTvizyon konsept
olarak, çok sayıda üretici ve sağlayıcıyı
bir arada potansiyel kullanıcı ve aracıyla
buluşturan bilişim teknolojilerine
ilişkin güncel ve gelecek vizyonların,
deneyimlerin, bilgilerin, ürün ve
çözümlerin paylaşıldığı platform olarak
ortaya çıkmaktadır. Yakın geçmişte
ilgi gören bilişim araçları, donanım

K

atılım gösterdiğimiz toplantılarda gözlemlediğimiz üzere Anadolu’da yer alan
şirketlerin, KOBİ’lerin ve bilişim teknolojilerine ilgi gösteren çevrelerin bu tarz
etkinliklere büyük bir ilgisi mevcut. Bursa, Antep, Kayseri ve İzmir gibi büyük
şehirlerde yapılan etkinliğe çevre illerden de katılımların olması memnuniyet verici.
Vector olarak bizim yoğun teknoloji kullanılmasını sağlayarak ülke ekonomisine
direkt ve dolaylı olarak katkı sağlamak gibi bir misyonumuz var, İstanbul merkezli
bir şirket olmamıza rağmen açık yüreklikle söylemek isteriz ki sadece İstanbul’da
değil, Türkiye’nin diğer şehirlerinde de aynı kalitede ve zaman diliminde yüksek
teknoloji hizmeti sunmalıyız. Bu ifadeyi müsadenizle sadece kendi adımıza
değil tüm sektörümüz adına söylemek isterim. Toplantılardan duyduğumuz bir
cümleyi birebir size aktarmak isterim; “Sizi dinlediğimiz zaman yapabilecek çok
şeyimizin olduğunu fark ediyoruz”. Bu cümle aslında bir davet niteliğinde, her bir
görüşmenin iş ile sonuçlanacağını da müjdelemek mümkün değil fakat bir yerden
başlamak gerektiğini de unutmamak lazım.Biz Anadolu kaplanlarına ve onların
kapasitelerine çok inanıyoruz. Yurt dışı merkezli partnerlerimizin geliştirdiği
teknolojinin yanı sıra kendi yazılım şirketimiz, iş birimlerimiz ve bilgi birikimimiz
ile Anadolu’yu desteklemeyi ve kalkındırmayı bir görev addediyoruz. BTvizyon
Anadolu Toplantıları vasıtası ile bu amacımıza her geçen gün bir adım daha
yaklaşıyoruz.
VECTOR PAZARLAMA MÜDÜRÜ CANER UMUTLU

ağırlıklı cihazlar ve somut ürünlerdi.
Ancak günümüzde elle tutulur somut
ürünlerin yerini çözümler, projelerin ve
uygulamaların aldığını görüyoruz. Çözüm
ve deneyimlerin en etkili paylaşım yolu da
insanlara yüz yüze anlatılması, örneklerin
sunulmasıdır. “BTvizyon Anadolu
Toplantıları” etkinlikleri ile; önde gelen
bilişim firmaları, üretici ve sağlayıcılar
ile Anadolu’nun çeşitli illerindeki kanal ve
potansiyel kullanıcıların ayağına giderek
buluşturulmasını amaçlayan, yeni nesil bir
etkinlik türü geliştirildiğini görüyoruz.
Konya için geleneksel hale geldiğini
düşündüğüm, 2017 yılında BTvizyon Konya
Etkinliğinin üçüncüsünde, daha geniş bir
çevreye ulaşarak, daha yoğun bir katılımın
gerçekleşeceğini ümit ediyorum.
KONYA BİLİŞİM DERNEĞİ BAŞKANI
AHMET ÖZTÜRK
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retici markalar Türkiye’de
yapılansalar dahi her ile

her iş ortağına veya her son
kullanıcıya ulaşma şansına
sahip değiller. BTvizyon
Toplantıları sayesinde birçok
ilde bir çok iş ortağı ve son
kullanıcıyla bir araya gelerek
hem teknolojiler hakkında bilgi
alışverişinde bulunma hem
de çözümlerimiz hakkında bir
çok bilgiyi onlarla paylaşma
imkanına sahip oluyoruz.
Markalar ve onların iş ortakları
için oldukça yararlı olan bu
toplantılar aynı zamanda son
kullanıcıların da tek seferde,
birçok çözümü tanıma,
kendi ihtiyaçlarına göre
konumlandırma şansına sahip
olmalarını sağlıyor. Bu tarz
toplantıların daha da artarak
ilerlemesi herkes için kazanç
olacağından şüphem yok.
WATCHGUARD ÜLKE MÜDÜRÜ
YUSUF EVMEZ

B

Tvizyon’un bilişim
sektöründe konusunda

uzmanlaşmış kişi ve kurum
yöneticilerini Anadolu
şehirlerinde bir araya
getirmesini önemsiyorum.
Sektör toplantılarının İstanbul
– Ankara dışına çıkarak
Anadolu şehirlerinde çalışan
ve her zaman etkinliklere
katılma fırsatı bulamayan bilgi
işlemcilerin ayağına gelmesi
memnuniyet verici. Zaten
katılımların yüksek olması da
bunun ispatı olsa gerek.
Bir öneri; organizatörler,
kurumlar, teknoloji tedarikçisi
şirketler ve katılımcılar bu
etkinlikler için ciddi zaman ve
para harcıyorlar. Sunumların
katılımcı profiline uygun,
İngilizceden arınmış ve sunum

B

Tvizyon etkinliklerinde Türkiye ekonomisine çeşitli ölçeklerde katkı sağlayan
bir çok firma ve değerli yetkilileri ile buluşma fırsatına sahip olduk. Bölge
Müdürümüz Onur Cansu, gündemde üst sıralara yerleşen Endüstri 4.0 Yolunda
Mobil İş sürekliliği ve Verimliliği konusundaki gelişmeler ve eğilimleri paylaşırken
Panasonic Toughbook ve Toughpad deneyimini de dinleyicilere aktararak ilgili
firmaların iş verimliliğini nasıl çok daha üst seviyeye taşıyabileceğine dair örnekler
sunduk. Ayrıca, Anadolu’nun farklı köşesinden ihtiyaçlara kulak vererek gelecek
teknolojilerin nasıl şekillenmesi gerektiğine dair geribildirimler ile evimize dönmüş
olduk. BTvizyon etkinliklerinin çok daha uzun yıllar devam etmesini ve bizleri
Anadolu’nun her köşesi ile buluşturmayı sürdürmesini dileriz.

becerisi olan kişilerce yapılması

PANASONİC BUSİNESS PAZARLAMA MÜDÜRÜ ECE İYİGÜLLÜ

önemlidir. Bazı sponsorların
veya yerel katkı sağlayıcıların
sunumları bu misyonda
olmayabiliyor. BTvizyon’un
başarılı organizasyonları

sürdürülebilir olmasına katkı

Katıldığımız etkinliklerde gördüğümüz kadarıyla kurum ve kuruluşların beklentileri,
ağ güvenliği ve veri depolama ürünleri üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak BT dünyası
bundan ibaret değil tabi ki. Bu noktalarda dünyadan ve Türkiye’den farklı çözümleri
ve bunların hangi noktalarda kişi ve kuruluşların hayatını kolaylaştıracağını

sağlayacaktır.

anlatmaya ihtiyacımız var. BTvizyon Toplantıları’nın bu yolda gelişmesi ve bizlere

yaparken bunu da halletmesi
toplantıların illerde beklenen
etkiyi sağlamasına ve

NETCOM BİLGİSAYAR GENEL MÜDÜRÜ
OĞUZ MEMİŞ
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ilişim Zirvesi tarafından düzenlenen BTvizyon Anadolu Toplantıları’nı uzun
süredir takip etmekteyiz. 2016 yılı için de tüm BTvizyon Toplantıları’na, farklı
segment ve sektörlere hitap eden ürün ve çözümlerimizle katılıyoruz.

de çeşitli katılımcı kitlelerine ulaşma olanağı sağlaması gelecek için beklentimiz.
TESAN İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ RÜŞTÜ ARSEVEN

B

ilişim teknolojilerine ilişkin güncel ve
gelecek vizyonların, deneyimlerin,
bilgilerin, ürün ve çözümlerin paylaşıldığı
bu platformda bilişime dair gündemdeki
sıcak konularda bilişim teknolojileri
sağlayıcılarının, hedefledikleri ürünlerinin
ve çözümlerinin tanıtımını yaptıkları
ve örnek uygulamalarını gösterdikleri
bu buluşmada bölgede katılım gösteren
firmaların “işletmemde nasıl verimli ve
karlı bir iş modeli oluşturabilirim, çalışma
ve üretim anlayışımı nasıl yenileyebilirim,
üretim, dağıtım ve yönetim süreçlerimi
nasıl daha iyi yönetebilirim”, sorularına
BTvizyon platformlarında yapılan
toplantılar neticesinde ciddi kararlar alıp
daha bilinçli yatırım yapabiliyorlar. Bu
nedenle BTvizyon toplantılarının sağlamış
olduğu bu değerler asla ölçeklendirilemez.
ORİON TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRÜ
EBRU GÜÇ

B

V

enatron Security’nin sponsor ve konuşmacı olarak yer aldığı BTvizyon Denizli
Anadolu Toplantıları’nda, Siber Tehdit İstihbaratı – Kritik Altyapılar Kontrol ve
Yönetim Merkezi sunumum ile konuşmacı olarak yer almıştım. Ülkemizin ihtiyacı
olan kontrol ve yönetim merkezi müdahale standartlarının oluşturulması için geç
kalınmaması gerektiğini vurgularken, siber suikastların birçok geri dönülemez
hasarların yol açabileceği gerçeğini son derece ilgiyle dinleyen BTvizyon katılımcıları
ile paylaştım. Bu toplantı sayesinde profesyoneller ile buluşma imkanı buldum.
Denizli’nin BTvizyonunun geliştirilmesinde her zaman etkin rol alacağımın ve
yereldeki profesyoneller ile de paylaşarak destek vereceğimin sözünü Bilişim Zirvesi
Şirketi yetkililerine bizzat vermiştim. Kendilerine bu başarılı ve faydalı çalışmaları
için çok teşekkür ederim. Denizli’de yine görüşmek üzere..
VENATRON CEO’su SERKAN KURT

B

Tvizyon etkinlikleri, gerçekleştirildiği ilde bulunun kamu ve özel kurumların bilgi
işlem yetkililerini ve belli başlı bilişim dağıtıcı ve bayilerine aynı anda ulaşma
fırsatı sağlıyor. Ürününüz ile o ürünü kullanacak kurumu ve ürünü satan dağıtıcı ya
da bayinizi aynı anda buluşturan bu toplantıların, iş geliştirme açısından ülkemizde
düzenlenen en başarılı etkinlik olduğunu düşünüyorum.
Herhangi bir markanın kendi başına düzenlediği etkinliklere göre, katılımcı açısından,
nicelik olarak da nitelik olarak da çok daha başarılı bir etkinlik olan BTvizyon
Toplantıları’nı bütün meslektaşlarıma tavsiye ediyorum.
TESLA TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRÜ SERKAN GEZİCİ

Tvizyon Toplantıları’nda firmamız
adına yer almak bizim içinde
ayrı bir tecrübe ve iletişim noktaları
oluşturmaktadır. Türkiye’nin teknolojik
ve iletişim ağı bakımından önde olan, bu
gelişimi yakından takip eden şehirlerinde;
biz hizmet sağlayıcıları ve ürün
geliştiriciler, potansiyel müşterilerimiz
ile yakın temas kurabiliyoruz. Burada
kendi sektörlerimiz ve uzmanlıklarımız
ile ilgili olarak, ülke ve dünya
genelindeki gelişmeleri sunumlar ile
paylaşıyoruz. Katılımcı firma yetkilileri
ve son kullanıcılar ile soru ve cevap
etkinliklerini açık oturumlar olarak
gerçekleştiriyoruz. Özellikle gelişen
e-ticaret konularına artan ilgi nedeni ile
tanıtım alanımız sıkça ziyaret edilmekte,
bu görüşmelerimiz ve kürsü konuşma/
sunumumuz ile Anadolu’nun çok sayıdaki
ilde ulaşmak isteyip ulaşamadığımız doğru
kişilere hızlı erişim sağlamış oluyoruz.
Etkinlik bünyesinde üniversitenin ilgili
bölümlerinden gelen öğretim görevlileri
üzerinden, staj ve öğrenim hayatı
sonrasında yararlı olacak eğitim ve
sertifikalar hakkında bilgiler veriyoruz.
Ayrıca gelen öğrenciler arasından yapılan
görüşmeler sonrasında da firmamızın
ilgili bölümlerinde, staj imkanları
buluyoruz.
Ürün ve hizmetlerimizin tanıtımında
büyük fayda gördüğümüz BTvizyon
Anadolu Toplantıları’na iki yıldır
kesintisiz katılım gösteriyoruz ve
önümüzdeki yıllarda da devam etme
arzusundayız. Bu faydalı ve titiz
çalışmalar için tüm ekibe teşekkür
ederim.
PİKARE YAZILIM GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
KEREM ÇETİN
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BTvizyon Toplantıları 2016
Bursa’da start aldı
2016’nın ilk BTvizyon etkinliği, 21 Ocak’ta Bursa Hilton Otel’de yoğun
katılımcı ile gerçekleşti.

T

eknoloji şirketlerinin
çok büyük bir
çoğunluğu,
yönetimiyle, satışıyla
ve pazarlamasıyla
faaliyetlerinin büyük
çoğunluğunu İstanbul’da
yürütüyor. Türkiye’de
teknoloji dünyasının “kalbi”
olarak tanımlayabileceğimiz
İstanbul, bu yönüyle belli
başlı avantajlar sağlıyor
olsa da aynı zamanda
Anadolu şehirlerinin
göz ardı edilmesine de
sebep oluyor. Teknolojik
dönüşümler, gerek
kurumsal tarafta gerekse
son kullanıcı tarafında
durmaksızın devam ederken,
Anadolu’da yaşayan
potansiyel müşterilerin
teknoloji şirketlerinin
temsilcileriyle bir araya
gelmesi büyük önem taşıyor.
BTvizyon Anadolu
etkinlikleri, teknoloji
şirketlerinin
kendi ürünleri
hakkında
potansiyel
müşterilere bilgi
vermesini ve
tanıtımını yapmasını
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mümkün kılıyor. Böylece
Anadolu’daki şirketler
ve kişiler birinci ağızdan
yeni kurumsal veya son
kullanıcıları hedefleyen
teknolojiler hakkında bilgi
alırken, teknoloji şirketleri
de Anadolu’ya sesini
duyurmuş oluyor.
2016’nın ilk BTvizyon
etkinliği, 21 Ocak’ta Bursa’da
gerçekleşti. Hilton Otel’de
gerçekleşen BTvizyon
Anadolu Toplantılarına
120 civarında kişi katıldı.
BTvizyon Toplantıları’nın
Bursa etabına Btburada,DİA,
Logicom, Miren, Netcad, Oracle,
Quadro, Panasonic, Pikare,
SAP Business One, Vector ve

Tofaş Sistem Yönetim Uzmanı
Ural Korkmaz oldu. Ural
Korkmaz’ın hemen ardından
söz alan Oracle Türkiye İş
Zekâsı Ürünleri Kıdemli Satış
Danışmanı Saygın Altınanıt, tüm
veri mimarisi hakkındaki
konuşmasını gerçekleştirdi.
Oracle’ın iş analitiği
ürünlerinden söz eden
Altınanıt, sonrasında sözü
Logicom Kanal Müdürü Taylan

K

onya ’nın geleceğini
oluşturan BTvizyon Bursa

etkinliğinin konuk konuşmacısı

BTvizyon Anadolu
Toplantıları’nın açılış
konuşmasını gerçekleştiren
Bilişim Zirvesi
Etkinlik Şirketi
Genel Müdürü
Neslihan
Aksun’dan
sonra Bursa
ayağının
konuk

Taylan Yenisoğancı,
Cisco’nun ve Citrix’in katma
değer distribütörlüğünü
yapan Logicom hakkında
bilgi verdi. Logicom’un
yaptıkları ve faaliyetleriyle
ilgili bilgiyi verdikten sonra
işin teknik tarafıyla ilgili
konuşmak üzere mikrofonu
Logicom Kıdemli Satış Mühendisi
Erdil Yassıbağ’a devretti.

Kablosuz teknolojilerin
gelişmekte olduğunu ve
802.11ac’ye geçişin yapılması
gerektiğini vurgulayan
Yassıbağ, Cisco’nun
kablosuz ürünleriyle ilgili
bilgi verdi.
Kablosuz teknolojileri
hakkında verilen bilginin
ardından Miren Şirket Ortağı
Melike Ayköse ve Miren
Şirket Ortağı Cenk Bıçakçı

TOFAŞ, veri merkeziyle
dikkat çekiyor

BThaber sponsor oldu.

konuşmacısı

Yenisoğancı’ya bıraktı.

Tofaş Sistem Yönetim Uzmanı
Ural Korkmaz

Tofaş Sistem Yönetim Uzmanı
Ural Korkmaz, Tofaş’ta kullanılan
veri merkezinde uyguladıkları
çeşitli çözümler hakkında bilgi
verdi. Bu çözümlerden en dikkat
çekeni ise konteyner içerisine
yerleştirilmiş olan taşınabilir veri
merkezi çözümü. Korkmaz, bir
konteyner içerisine yerleştirilen
8 kabinetli veri merkezi, hemen
yan tarafına konumlandırılmış
yangın söndürme tüpleri, kesintisiz
gücün sağlanabilmesi için bir
jeneratör ve diğer özelliklerinden
bahsetti. Veri merkezinin yüksek
erişilebilirliğinden söz eden Ural
Korkmaz, sistemin felaket kurtarma
özelliklerine de değindi.

Oracle Türkiye İş Zekâsı Ürünleri Kıd.
Satış Danışmanı Saygın Altınanıt

SEKTÖR

YÜZDE

ÜRETİM
TEKNOLOJİ
KAMU,SENDİKA,ODA
İK VE YÖNETİM
EĞİTİM
DİĞER
ENERJİ
İNŞAAT
PERAKENDE

38
28
11
6
6
6
3
2
2

POZİSYON
BİLİŞİM YÖNETİMİ
GENEL YÖNETİM
BİLİŞİM DİĞER POZ.
FİNANS
DİĞER
SATIŞ
DANIŞMANLIK
PROJE YÖNETİMİ
KANLA YÖNETİMİ

YÜZDE
40
18
13
7
6
5
4
4
3

GÖREV KADEMESİ YÜZDE
ORTA DÜZEY YÖNETİCİ
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ÇALIŞAN
SORUMLU
UZMAN
ŞEF

sahneye beraber çıkarak
KOBİ’ler için iş yönetim
çözümlerinden bahsettiler.
Melike Ayköse, büyümekte
olan şirketler için entegre iş
çözümü olan SAP Business
One’dan bahsederken, Cenk
Bıçakçı katılımcılardan
gelen soruları cevapladı.
Netcad Kurumsal Temsilcisi
Dr. Emin Bank, coğrafi bilgi
sistemlerinin önemiyle ilgili

Logicom Kanal Müdürü
Taylan Yenisoğancı

35
19
17
16
8
5

bir konuşma gerçekleştirdi.
Coğrafi bilgi sistemlerinin
özellikle akıllı telefonlar
aracılığıyla herkesin
cebine girmeye başladığını
belirten Bank, kurumların
daha gelişmiş coğrafi
hizmetlerden faydalanarak
neler yaptığı ve bu
sistemlere neden ihtiyaçları
olduğu hakkında bilgi verdi.
Konuşmanın sonrasında bir

Netcad Kurumsal Temsilcisi
Dr. Emin Bank
iletişim arası verildi.
İletişim arasının sona
ermesiyle beraber
BTvizyon Anadolu
Toplantıları Bursa ayağı,
Oracle Türkiye Kıdemli Satış
Danışmanı Emrah Uysal’ın
konuşmasıyla devam
etti. Emrah Uysal, bilişim
dünyasında kesintisiz
iş çözümlerinden
bahsederken, bu konuda
Oracle’ın sunduğu
çözümleri anlattı.
Çözümler, felaket
kurtarma sistemlerinin
gerektiğinde raporlama ve
yedekleme işlemleri için de
kullanılmasını
sağlayarak
canlı

Miren Şirket Ortağı Melike Ayköse ve Miren Şirket Ortağı Cenk Bıçakçı

sunucunun yükünün
azaltılmasını sağlıyor.
Oracle’ın sunumunun
ardından sahneye Panasonic
Kurumsal Mobil Çözümler
Ankara Bölge Müdürü
Onur Cansu çıktı. Cansu,
sahada kullanılmak üzere
geliştirilen, çok dayanıklı
Panasonic tablet ve dizüstü
bilgisayarlarından bahsetti.
Bu cihazlar, otomotiv
sektöründe araçların
yazılım seviyesindeki
düzeltmeler için de
kullanılabildiğini anlattı.
Cansu, geçtiğimiz yıllarda
meydana gelen Van
depreminde raporlama için
çok sayıda standart
tablet alındığını
fakat bu tabletlerin
hepsinin
ekranlarının
donduğu ve iş
göremez haline
geldiği örneğini
vererek Panasonic
Tough serisi ürünlerin çok
daha soğuk ortamlarda
çalışabildiğini söyledi.
Dayanıklı tabletlerin ve
dizüstü bilgisayarların
tanıtımlarının ardından
mikrofonu alan Quadro
Türkiye Genel Müdürü
Serkan Gezici, giyilebilir
teknolojilerin hızlı
yükselişinden söz
etti. Gezici, araştırma
şirketlerinin yaptığı
araştırmada giyilebilir
teknolojiler sektörünün

2017’deki büyüklüğü
hakkında yaptığı tahminlere
2015’in ilk 9 ayında
ulaşıldığını belirterek
Quadro’nun yeni ürünleri
hakkında bilgi verdi.
“Yeni Nesil Yedekleme
ve İş Sürekliliği” başlıklı
konuşmasıyla sahneye
gelen Vector Sistem
Çözümleri İş Birimi Yöneticisi
Yusuf Akardaş, EMC’nin
yedekleme konusundaki
teknolojilerden bahsetti.
EMC Data Domain’in
hızlı geri yükleme
özelliklerinden söz eden
Akardaş, RecoverPoint
for VM’in avantajlarına da
değindi.
DİA Genel Koordinatörü
Süha Onay, bulutta ticari
yazılımların ne gibi
faydalar sağladığıyla ilgili
bir sunum gerçekleştirdi.
Süha Onay, DİA’nın
sunduğu çözümlerin, hem
paket yazılımların hem
de ERP’lerin avantajlarını
kapsadığını belirtiyor ve
bu çözümleri “Esnekliği
hedefleyen, bulut üzerinde
çalışan paket yazılım”
olarak tanımlıyor.
Son konuşmacı olarak
sahneye çıkan Bursa
Eczacılar Kooperatifi Bilgi
Sistemleri Şefi Mustafa
Rollas, “Dünden Bugüne
Teknoloji Yolculuğu”
başlıklı konuşmasında
eczaneler için kullanılan
teknolojilerden söz etti.
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Teknoloji yolculuğunun
ikinci durağı Gaziantep

B

ZyXEL İletişim Teknolojileri Ürün ve
İş Geliştirme Yöneticisi Kaan Tunçer
Tvizyon Anadolu
Toplantıları, 2016’nın
ikinci durağı olan

Gaziantep’te 4 Şubat’ta
gerçekleşti. Etkinliğe Ansa,
Btburada, Dell – Intel,
DİA, Nakivo, Orion,
Panasonic, Pikare, Vector,
Tesan, Quadro, ZyXEL ve
BThaber sponsor oldu.
Vector Grup Şirketleri’nden
Trinoks’un Yazılım Genel Müdürü
Cüneyt Gargın, konuşmacı
olarak kürsüye çıktı.
Otomasyon sistemlerinin
önemine değinen Gargın,

Trinoks’un bu konuda
geliştirdiği yazılımların
yeteneklerinden söz etti.
Anlatımda, “Trinoks’un
ağırlıklı olarak stok kontrolü
ve depolama alanlarında
otomasyon sağladığı
görülüyor” dedi.
Cüneyt Gargın’ın ardından
kürsüye gelen Panasonic
Kurumsal Mobil Çözümler Ankara
Bölge Müdürü Onur Cansu,
“Endüstri 4.0 Yolunda Mobil
İş Sürekliliği ve Verimliliği”
başlıklı konuşmasını yaptı.
Konuşmasına endüstrinin

ilk nesilden itibaren
gelişimini anlatarak
başlayan Onur Cansu,
sonrasında konuyu günümüz
endüstri teknolojilerine
bağladı. Endüstri 4.0’ın
zorluklarına da değinen
Onur Cansu, sonrasında
Panasonic’in zorlu koşullara
dayanıklı tablet ve dizüstü
bilgisayarlarını anlattı.
Dayanıklı dizüstü bilgisayar
ve tablet pazarında
Panasonic’in lider olduğunu
belirten Cansu, sonrasında
ürünlerin özelliklerine ve

kullanılabilecekleri alanlara
değinerek konuşmasını
bitirdi.
İletişim arasından önceki
son konuşma ise Dell’in
konuşması oldu. Anadolu’dan
Sorumlu Satış Yöneticisi Ümit
Yeşiltaş, Dell’in Türkiye’deki
yapılanma süreci ile konuya
giriş yaptı. Şirketlerin
bilişim teknolojilerine neden
yatırım yapma ihtiyacı
duyduğuyla sözüne devam
eden Yeşiltaş, teknolojinin
odağında insanın olduğunu
söyledi. Dell’in sürekli olarak

kendini geliştirdiğinden
bahseden Yeşiltaş, Dell
tarafından satın alınarak
tamamlanan eksikliklere
değindi. Bilişim trendlerinin
sürekli yenilendiğini belirten
Yeşiltaş, mevcut altyapıların
yeni trendler için hazır
tutulması gerektiğini ileterek
konuşmasını sonlandırdı.
İletişim arasının ardından
ZyXEL İletişim Teknolojileri
Ürün ve İş Geliştirme Yöneticisi
Kaan Tunçer, internet ve ağ
teknolojisindeki trendler
hakkında konuşmasını yaptı.

Nesnelerin interneti
hayatı kolaylaştırıyor
Ansa
Bilgisayar
Genel
Müdürü
Hamit
Deveci

A

nsa Bilgisayar Genel Müdürü
Hamit Deveci, konuşmasında
nesnelerin interneti konusuna
ağırlık verdi, bu konsept için
altyapıların oluşturulduğunu belirtti.
Nesnelerin internetinin sensör,

10
10

bağlanabilirlik ve insanlar – işleme
olarak üç aşamadan oluştuğuna
değinen Hamit Deveci, nesnelerin
interneti aracılığıyla elde edilecek
bilgilerin işlenmesiyle hayatımızın
kolaylaştırılabileceğini söyledi.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler
Ankara Bölge Müdürü Onur Cansu

Vector Grup Şirketleri’nden Trinoks’un Yazılım Genel Müdürü Cüneyt Gargın’n sunumu

Bilişimin etki alanı daha da artmalı

Eyüp Bartık

G

aziantep Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Bartık,
bilişim teknolojilerini kullanmanın
önemiyle konuşmasına giriş yaptı.

Bu teknolojileri kullanmayanların
gelecekte var olamayacağını
söyleyen Bartık, Gaziantep Ticaret
Odası’nda aktif 15.000 üyenin
bulunduğunu belirtti. Bilişim
teknolojilerinin kendi başına
büyütülüp, ticari anlamda fayda
sağlanacak bir sektör olarak
görülmemesi gerektiğini söyleyen
Bartık, bilişim teknolojilerinin diğer
sektörlerdeki etki alanının artması
gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Bilginin çığ gibi arttığına da değinen
Bartık, 1976 yılında ortalama bir
insanın beynindeki bilginin bugün
New York Times gazetesinde
bulunduğu örneğini verdi. Eyüp
Bartık, veri kirliliğinin de bir tehdit
olduğuna dikkat çekti. BTvizyon’un
Gaziantep bilişim dünyası için
önemiyle ilgili bilgi veren Bartık,
BTvizyon Gaziantep toplantılarının
her geçen yıl daha kalabalık geçtiğini
söyledi.

SEKTÖR

YÜZDE

ÜRETİM
37
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 33
SAĞLIK
11
İNŞAAT
8
DİĞER
5
KAMU
3
TURİZM
3

POZİSYON

YÜZDE

GENEL YÖNETİM
BİLİŞİM YÖNETİMİ
BİLİŞİM DİĞER POZ.
PROJE SATIŞ
DİĞER
KANAL YÖNETİMİ
FİNANS YÖNETİMİ
PAZARLAMA İLETİŞİM YÖNETİMİ
ÜRETİM

DİA Genel Koordinatörü
Süha Onay

Tesan Proje Yöneticisi
Mustafa Akçin

Orion Teknoloji Genel Müdürü
Ebru Güç

Tunçer, yüksek geniş bant
ihtiyacının yıldan yıla artışını
katılımcılarla paylaşırken
ZyXEL’in bu konudaki
çözümlerine değindi.

eğlenceli bir animasyon ile
sunumunu sürdürdü. DİA’nın
sunduğu ekstra avantajlara
da değinen Onay sonrasında
konuşmasını bitirdi.

gerçekleştirdikleri
projelerden bahseden Akçin,
konuşmasını sonlandırdı.

BTvizyon Anadolu
Toplantıları’nın bu seneki
ilk ayağı olan Bursa’ya da
katılım gösteren DİA Genel
Koordinatörü Süha Onay,
Gaziantep’te de konuşmasını
yaptı. DİA’nın bulut bilişim
üzerinden çalışan kurumsal
yönetim sistemi olduğunu
anlatan Onay, bulut bilişimin
avantajlarını anlatan

Tesan Proje Yöneticisi
Mustafa Akçin, bir sonraki
konuşmacı olarak kürsüye
çıktı. Ağ güvenliği
çözümlerinden bahseden
Akçin, aynı zamanda ağ
üzerinde sağladıkları
optimizasyonlara da değindi.
Eğitim, sağlık, finans
sektörleri, özel kurumlar
ve kamu kurumlarında

Hediye çekilişlerinin
yapılmasından önce sahneye
çıkan Orion Teknoloji Genel
Müdürü Ebru Güç, Orion
Teknoloji’nin geçmişinden
ve faaliyetlerinden söz
etti. Daha sonra tekrar söz
alan Ansa Bilgisayar Genel
Müdürü Hamit Deveci,
bulut mimarisinin önemini
ve BTvizyon Anadolu
Toplantıları’nın sağladığı
avantajlarını anlatarak

29
19
15
15
8
6
4
2
2

GÖREV KADEMESİ YÜZDE
ORTA DÜZEY YÖNETİCİ
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
SORUMLU
ÇALIŞAN
UZMAN
MÜHENDİS

32
27
19
11
9
2

kapanış konuşmasını
gerçekleştirmiş oldu.
Hediye çekilişlerinin
yapılmasıyla beraber etkinlik
sona erdi. Katılımcılar, toplantının
interaktif geçmesinden dolayı
memnun olduklarını belirterek
etkinlik alanından ayrıldılar.

Dell Anadolu’dan Sorumlu Satış
Yöneticisi Ümit Yeşiltaş
1111
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> Kayseri

Kayseri’de teknoloji konuşuldu

B

ilişim Zirvesi’nin
Anadolu’nun çeşitli
illerine giderek

teknoloji şirketlerinin
bir araya gelmesini
amaçlayan BTvizyon

Tesan, Vector ve WatchGuard

Nasıl Etkileyecek?” başlıklı

sponsor olurken, basın

sunumunda teknolojik

sponsorluğunu da BThaber

dönüşümleri ele aldı.

üstlendi.

Teknoloji dünyasındaki

BTvizyon Anadolu

değişimin çok hızlı olduğunu

Toplantıları’nın Kayseri

söyleyen Memiş, “Otomotiv

Anadolu Toplantıları’nın

ayağında açılışında kürsüye

sektörünün değişimi bilişim

Kayseri ayağı, 5 Nisan’da

Merkez Çelik A.Ş. CEO’su Emir

sektörü hızında olsaydı,

Kayseri Hilton Oteli’nde

Emiroğlu çıktı. Emir Emiroğlu,

park edeceğimiz otomobilin

gerçekleşti. BTvizyon

konuşmasını bitirmesiyle

bir çanta haline dönüşmesi

Anadolu Toplantıları –

beraber kürsüyü Netcom

gerekirdi” örneğini verdi.

Kayseri etkinliğine Btburada,

Bilgisayar A.Ş. Genel Müdürü

Bulut teknolojilerine

Dell – Intel, Dia, Mikro

Oğuz Memiş’e devretti.

geçişten de söz eden

Yazılım, Qnap, Quadro, Pikare,

“Bulut Teknoloji Hayatımızı

Memiş, bulutun yazılım

ve donanım tarafındaki
esnekliklerine de değindi.
Oğuz Memiş’in ardından
kürsüye hemen hemen tüm
BTvizyon toplantılarına
katılan Dia Genel
Koordinatörü Süha Onay çıktı.
“Bulutta Ticari Yazılım”
başlıklı sunumunda Dia
yazılımlarının yapısından
bahsetti. Paket yazılımları
ve ERP’leri artılarıyla ve
eksileriyle değerlendiren
Onay, Dia yazılımlarının her

ikisinin de artılarını aldığını
söyledi. Bulut bilişimin
avantajlarını ele alan kısa
bir animasyon videosunu
katılımcılara izletti.
Hemen ardından kürsüye
Dell Anadolu’dan Sorumlu
Satış Yöneticisi Ümit Yeşiltaş
çıktı. Yeşiltaş, teknolojideki
değişimlerden bahsederek
konuşmasına başladı.
Değişim dönemlerinde
fırsatların bulunduğunu
belirten Yeşiltaş, son

Kayseri’de Gelişen Teknoloji Vizyonu

B

Merkez Çelik A.Ş. CEO’su
Emir Emiroğlu

12
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tvizyon Anadolu Toplantıları’nın
Kayseri ayağında açılışında
kürsüye Merkez Çelik A.Ş. CEO’su
Emir Emiroğlu çıktı “Kayseri’de
Gelişen Teknoloji Vizyonu” başlıklı
sunumunda üç ana başlık üzerine
konuştu: Üretim Odaklı Kayseri,
Değer Üreten Kayseri, Teknolojiyi
Geliştiren Kayseri. Teknoloji
yatırımlarının biraz maliyetli
olduğunu söyleyen Emiroğlu,
bu noktada kısa ve uzun vadede
getirilerin ve rekabet gücünün de
düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Netcom Bilgisayar A.Ş. Genel
Müdürü Oğuz Memiş

Dia Genel Koordinatörü
Süha Onay

Dell Anadolu’dan Sorumlu Satış
Yöneticisi Ümit Yeşiltaş

iletişim arasından önce

yazılımdan söz ederek

son olarak kürsüye Vector

sunumunu bitirdi.

Sistem İş Birimi Yöneticisi

Qnap İş Geliştirme Yöneticisi

Yusuf Akardaş çıktı. “Yeni

İsmail Doğan, bir sonraki

Nesil Yedekleme ve

konuşmacı olarak kürsüdeki

İş Sürekliliği” başlıklı

yerini aldı. “Günümüzde

sunumuna Vector’ün

Verinin Önemi” sunumuyla

sunduğu hizmetleri
anlatarak başlayan
Akardaş, veri depolama,
sanallaştırma, sunucu,
yedekleme, iş sürekliliği,
arşivleme ve ağ hizmetleri
sağlayabildiklerini söyledi.
Bütünleşik altyapıların
önemine değinen
Akardaş, VXRAIL isimli
ürününden söz etti. Ürünün
karmaşıklık, maliyet ve
risk gibi konularda avantaj
sağladığını da belirttikten
sonra farklı ürünlere de
değinerek konuşmasını
sonlandırdı.
Yusuf Akardaş’ın
konuşmasının ardından
kahve ve iletişim molası
verildi.
İletişim arasından
sonra sahneye sahneye
WatchGuard Türkiye Satış
Mühendisi Alper Onarangil
çıktı. “Dimension
ve APT Blocker”
başlıklı sunumunda
dönemde
nesnelerin
internetinin ön planda
olduğunu söyledi. Dell’in
gerçek anlamda uçtan uca
çözüm sunan tek firma
olduğunu söyleyen Yeşiltaş,

güvenliğin öneminden
söz eden Onarangil,
yıldan yıla ortaya çıkan
virüs sayısının arttığını
söyledi. APT virüsleriyle
beraber 2 buçuk milyar
sızdırıldığını söyleyen
Onarangil, imza tabanlı

veri miktarlarının artışından

53
14
11
9
7
3
3

Qnap’in veri depolama
çözümlerinden bahseden
Doğan, bu çözümlerin
kaliteli, güvenilir ve
ekonomik olduğunu belirtti.

POZİSYON

İsmail Doğan’ın ardından

GENEL YÖNETİM
BİLİŞİM YÖNETİMİ
BİLİŞİM ÇALIŞANLARI
İŞ GELİŞTİRME
MİMARLIK\MÜHENDİSLİK
SATIŞ
DİĞER

kürsüye Mikro Yazılım İş
Geliştirme Uzmanı Serkan
Turpçu çıktı. “KOBİ’lerde
Kurumsal Yazılımın
Konumlanması ve İş
Verimliliği” sunumunda

YÜZDE
40
20
18
7
6
5
4               

öncelikle Mikro Yazılım
şirketinin genel yapısı

GÖREV KADEMESİ YÜZDE

hakkında bilgi verdi.
Türkiye pazarında

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
ORTA DÜZEY YÖNETİCİ
ÇALIŞAN
SORUMLU
UZMAN

yıllık 5 milyon TL’nin
üzerinde gelire sahip olan
firmaların sadece yüzde
3’lük bir dilim olduğunu

30
26
23
11
10   

belirten Doğan, geri kalan
yüzde 97’lik bölümün
de iyi değerlendirilmesi
gerektiğini vurguladı.
Mikro Yazılım’ın en
tepeden en dibe, her
büyüklükteki şirketin ERP
çözümü alabileceğini
söyleyen Doğan, en çok
inşaat, perakende, hizmet,
üretim, otomotiv ve lojistik
sektörleri tarafından tercih

yedekleme yazılımından

günümüzde yeterli

çözümler hakkında detaylı

yönetim yazılımına kadar

olmadığını belirtti. Log

bilgi verdi.

pek çok alanda Dell’in

dosyalarının oluşturulması

Pikare Yazılım Geliştirme

bulunduğunu söyledi.

için Dimension isimli

Yöneticisi Kerem Çetin,

Ayrıca Dell’in ürünlerinden

yazılımın kullanılabileceğini

“Gelecekte e-Ticaret”

de bahsetti.

söyledikten sonra

başlıklı sunumuyla kürsüye

WatchGuard Türkiye Satış
Mühendisi Alper Onarangil

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM
EĞİTİM
KAMU
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BASIN
KAMU

cihazlarına değindi.

edildiklerini de belirterek

Vector Sistem İş Birimi Yöneticisi
Yusuf Akardaş

YÜZDE

söz eden Doğan, NAS

virüs koruma yazılımlarının

tabletten sunucuya,

SEKTÖR

Mikro Yazılım İş Geliştirme Uzmanı
Serkan Turpçu

çıktı. E-ticaret hakkında
detaylı bilgi veren Çetin,
e-ticarette nelere dikkat
edilmesi gerektiğine de
değindi.
Tetra Bilişim Satış Müdürü
Geylani Gani, kürsüye
çıkan bir sonraki isim
oldu. “Büyük Dert, Büyük
Veri” başlıklı sunumuna
Tetra Bilişim’i ve kendisini
tanıtarak başladı. Büyük
verinin saklanması
tarafındaki sıkıntıları dile

Quadro Türkiye Genel Müdürü
Serkan Gezici

getiren Gani, Nakivo’nun
avantajlarına değindi.
Son olarak kürsüye
Quadro Türkiye Genel Müdürü
Serkan Gezici çıktı. Gezici,
giyilebilir teknolojiler
ve nesnelerin interneti
hakkında konuştu.
Quadro’nun çeşitli
ürünlerine de değinen
Gezici’nin konuşmasının
ardından katılımcılara
hediyeler dağıtılarak,
etkinlik bitirildi.

Qnap İş Geliştirme Yöneticisi
İsmail Doğan
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> İzmir

BT alanında yeni trendler
İzmir’de ele alındı

T

ürkiye’nin her
bölgesinde her
ölçekte şirketin

Ürün Yöneticisi Sinan Yiğit aldı.

Bilgi Sistemlerinin Önemi’

konum bazlı değişiklikleri

Mikro öncesi genel kurumsal

Günden güne artan veri

başlıklı konuşmasında artan

zamansal izlemenin

yapıyı anlattı. 2010 yılında

ışığında, ‘Felaketlere karşı

nüfus, buna karşılık azalan

mümkün olduğuna değindi.

Mikro ERP ile tanıştıklarını

bilişim farkındalığı

hazırlıklı mısınız?’ sorusunu

kaynaklar, iklim değişikliği

Bank, CBS iş sürecini ise

belirten Özçelebi, satış ve

geliştirme hedefiyle

yönelten Sinan Yiğit,

ve çarpık kentleşme gibi

planlama, analiz, tasarım,

pazarlamadan üretime,

düzenlenen BTvizyon

güvenilir veri depolama

küresel sorunlara dikkat

uygulama ve yönetim olarak

satın almadan finans ve

toplantılarının İzmir

çözümleri hakkında bilgiler

çekerek, “Bunların çözümü

sıralayarak, tüm bu süreçler

muhasebeye, iş zekası ve

buluşması, BT başlığında

paylaştı. “Bilginin yükünü

doğru planlama, etkin ve

hakkında detaylar paylaştı.

sistem uygulamalarına

yeni eğilimlerin tüm

tek başınıza taşımayın”

dinamik izleme, doğru analiz

‘Mikro Yazılım ile

kadar tüm kurumsal

taraflarca paylaşılmasını

hatırlatmasını yapan

ve karar destek” bilgisini

Büyüyenler’ başlıklı

başlıklarda sağladıkları

sağladı. 4 Mayıs’ta

Yiğit, bu noktada QNAP

verdi. Dr. Bank, bu noktada

sunumlarda İzmir’in başarı

faydayı katılımcılarla

Swissotel Büyük Efes’te

çözümlerinin özellikleri

coğrafi bilgi sistemlerinin

hikayesi Krea Makina

paylaştı. Özçelebi, “Mevcut

düzenlenen toplantıda ilk

ve sunduğu avantajlar

(CBS) kapsamına dair

oldu ve Krea Makina Genel

durumda unutulan sipariş

sözü, “Günümüzde Verinin

hakkında detaylar paylaştı.

detaylar paylaşırken, çok

Müdürü Tansu Özçelebi, grup

kalmadı. Departmanlarda

Önemi” başlıklı sunumuyla

Netcad Kurumsal Temsilcisi

güçlü bir karar destek aracı

şirketleri ve faaliyet alanları

iş düzeni oluşurken,

Tesan Veri Depolama Çözümleri

Dr. Emin Bank ise ‘Coğrafi

olarak tanımladığı CBS ile

hakkında bilgi verirken,

raporlamalarımız daha

Tesan Veri Depolama Çözümleri
Ürün Yöneticisi Sinan Yiğit
14
14

Netcad Kurumsal Temsilcisi
Dr. Emin Bank

Krea Makina Genel Müdürü
Tansu Özçelebi

Dia çözümlerinin farkı
hakkında detayları paylaştı.
Bulut bilişim üzerinde
çalışan kurumsal yönetim
sistemi DİA’nın güvenlik
başlığındaki zengin kapsamı
da Süha Onay’ın sunumunda
önemli bir başlığı oluşturdu.
Daha güvenli, daha düşük
maliyetli ve daha kullanışlı
olarak tanımladığı bulut
bilişimde Dia çözümlerinin
önemine dikkat çeken
Süha Onay, “2 binden fazla
firmada 10 binden fazla
kullanıcı 500’den fazla
mobil kullanıcı, 50’den
fazla e-ticaret sitesi bu
yapıyı kullanıyor. 100’ün
üstünde yetkili iş ortağı ile
11 yılı aşkın deneyimimizi
paylaşıyoruz” dedi.

SEKTÖR

YÜZDE

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
KAMU
ÜRETİM
EĞİTİM
DİĞER
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
SENDİKA,VAKIF,KOOP.,ODA
SAĞLIK
TARIM VE HAYVANCILIK

44
14
13
8
7
6
4
2
2

POZİSYON

GENEL YÖNETİM
SATIŞ VE PROJE YÖNETİMİ
BİLİŞİM YÖNETİMİ
DİĞER BİLİŞİM ÇALIŞANLARI
PAZARLAMA\İLETİŞİM
MİMARLIK\MÜHENDİSLİK
DİĞER
ÜRÜN, HİZMET YÖNETİMİ

karşılık bulut bilişim ve

Dia Genel Koordinatörü
Süha Onay

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler
Ankara Bölge Müdürü Onur Cansu

düzgün ve hızlı, buna
karşılık periyodik işlemler
daha az sorunlu. Sonuçta
verimlilik arttı, kârlılık
yükseldi” saptamasını yaptı.
Güvenli ve kullanışlı
bulut gerçeği
İletişim arasından önceki
son sunum olan “Bulutta
Ticari Yazılım” başlığında
Dia Genel Koordinatörü Süha
Onay, şirket hakkında bilgi
verirken, klasik yazılımlar
ve taşıdıkları riskler, buna

32
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2

GÖREV KADEMESİ YÜZDE
ORTA DÜZEY YÖNETİCİ
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
DİĞER
SORUMLU
UZMAN
ŞEF

Kurumsal hayatta süreçler
kolaylaşıyor
İletişim arasının ardından
sözü, Panasonic Kurumsal
Mobil Çözümler Ankara Bölge
Müdürü Onur Cansu aldı.
“Endüstri 4.0 Yolunda Mobil
İş Sürekliliği ve Verimliliği”
başlıklı sunumunda Cansu,
“Endüstri 4.0’ın ana
prensibi makinaların, iş
birimlerinin ve sistemlerin
birbiri ile bağlantı
kurmasıdır. Böylece işler,
tüm değer zincirinde
birbirini bağımsız olarak
kontrol edebilen akıllı
ağlar kurar” bilgisini verdi.
Panasonic Toughbook ve
Toughpad’in bireylerin
çalışma hayatlarını ve
operasyonel verimliliklerini
iyileştiren çözümler
sunduğuna değinen Cansu,
bu başlıkta ürün portföyü
hakkında detayları ve
küresel başarı hikayelerini
de anlattı.

YÜZDE

Dell Kurumsal Müşteriler
Teknoloji Danışmanı Cihan
Özden ise “Geleceğe
Hazır Kurumlar ve
Teknoloji Çözümleri”
başlıklı sunumunda
Dell’in sunucudan
güvenliğe, konferans odası
monitörlerinden ‘hepsi
bir arada’ uygulamalara,
Dell’in kurumsal hayatta
işleyişi kolaylaştıran ürün ve
çözümleri hakkında detaylar
paylaştı.
“Üretim ve Lojistikte Yazılım
Etkisi” ise Trinoks Yazılım
Genel Müdürü Cüneyt Gargın’in
sunumunun ana konusu oldu.
Üretim süreçleri, depolama,
lojistik, depo otomasyonları,
RFID çözümleri hakkında
detayları ve sağladığı

Dell Kurumsal Müşteriler Teknoloji
Danışmanı Cihan Özden

34
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faydaları anlatan Cüneyt
Gargin’in ardından sözü, BT
danışmanlık şirketi Monitoring
World Kıdemli Danışmanı Mehmet
Ali Büyükkarakaş aldı. “IT
Altyapılarının İzlenmesi”
odaklı sunumuna “Tüm
IT sistemleri izlenmelidir”
diyerek başlayan
Büyükkarakaş, bu sözlerini
şöyle detaylandırdı:
“Tüm IT cihazları donanım
ve yazılımlardan oluşur.
Fiziki, elektriksel, yazılımsal
sorunlar her zaman olur.
Sorunlar çoğu zaman
kendini küçük belirtilerle
gösterir. Önemli olansa
sorunu olabildiğince
erken görmek. Bu yönüyle
IT’yi izlemek ‘koruyucu
hekimlik’ diyebiliriz. Ancak

Trinoks Yazılım Genel Müdürü
Cüneyt Gargın

Monitoring World
Kıdemli Danışmanı
Mehmet Ali Büyükkarakaş
unutmamak gerekir ki, insan
faktörü olan her kontrolde
zafiyet de vardır. IT, artık
iş hayatımızın vazgeçilmez
bir parçası ve onu
izlemiyorsak, muhtemelen
yönetemiyoruzdur. Oysa
IT sistemlerinizi izlemek
firmanızı zaman, para ve
itibar kaybından korur.
Sonuçta arızalanması işinizi
sekteye uğratabilecek
her cihaz ya da sistem
izlenmeye değerdir. Bu
yönüyle ağ ortamına
bağlanabilecek her cihazı
izleyebiliriz.” Toplantının
son konuşmasını ise Canon
Eurasia Ürün ve İş Geliştirme
Müdürü Sinan Karabacak
yaparak, Canon’un tarayıcı
ve yazıcı çözümleri hakkında
bilgileri ve yenilikleri
anlattı. Teknolojinin
çalışma ortamında
günümüzde üstlendiği
role değinen Karabacak,
artan verimlilik ve bilgi
yönetimi başlıklarında
Canon ürünlerinin sağladığı
faydaları ve taşıdığı
entegrasyon yetkinliklerini
anlattı. Sunumların
tamamlanmasının ardından
hediye çekilişleri yapıldı.

Canon Eurasia Ürün ve İş Geliştirme
Müdürü Sinan Karabacak
1515

Xxx
> Denizli

Teknolojinin kalbi Denizli’de attı

B

ilişim Zirvesi’nin
Anadolu turnesi hız
kesmeden devam
ediyor. BTvizyon Anadolu
Toplantıları’nın Denizli
etabı, 5 Mayıs tarihinde
düzenlendi. Denizli
Dedeman Park Otel’de
Dia, Btburada, Mikro
Yazılım, Pikare, Tesan,
Vector, Venatron,
Qnap ve Quadro’nun
sponsor olduğu etkinliğin
basın sponsorluğunu ise
BThaber gerçekleştirdi.

kullanımı, enerji tüketimi

veri trafiğinin önemli

gerektiğini hatırlatan

sunumunda Dia

ve SCADA sistemlerine

ölçüde arttığına dikkat

Yiğit, günümüzde verinin

yazılımlarının yapısından

dair detayları katılımcılarla

çekti. İlerleyen dönemde

şirketler ve kurumlar için

bahsetti. Paket yazılımları

paylaştı.

bu verilerin zettabayt

altın değerinde olduğuna

ve ERP’leri artılarıyla ve

Karadeniz’in ardından

seviyesine ulaşacağı

vurgu yaptı.

eksileriyle değerlendiren

Tesan Veri Depolama

gerçeğine işaret eden

Çözümleri Ürün

Yiğit, kurumların ve

Bulut çözümleri fırsatlar

her iki başlığın da artılarını

Yöneticisi Sinan

şirketlerin veri güvenliği

sunuyor

barındırdığının altını çizdi.

Yiğit, “Günümüzde

konusundaki eksiklerine

Sinan Yiğit’in ardından

Onay, bulut çözümlerinin

Verinin Önemi” başlıklı

de değindi. Kurumların

kürsüye Dia Genel

kurumlara ve şirketlere

sunumunda son

ve şirketlerin olası

Koordinatörü Süha

sağlayacağı avantajlar

dönemdeki teknolojik

felaket senaryolarına

Onay çıkarak, “Bulutta

konusunda katılımcıları

gelişmelerle beraber

hazırlıklı olması

Ticari Yazılım” başlıklı

bilgilendirdi.

Onay, Dia yazılımlarının

Büyük veri daha da
büyüyecek
Açılış konuşmasının
ardından söz alan ADM
Elektrik Dağıtım Bilişim
Teknolojileri Müdürü
Mehmet Karadeniz
konuşmasında, “ADM
EDAŞ Bünyesinde Yapılan
Teknolojik Projeler ve
Nesnelerin İnterneti”
konularını masaya yatırdı.
Mehmet Karadeniz, veri
16
16

ADM Elektrik Dağıtım Bilişim Teknolojileri Müdürü Mehmet Karadeniz

Tesan Veri Depolama Çözümleri
Ürün Yöneticisi Sinan Yiğit

Dia Genel Koordinatörü Süha Onay

BT yetkinliği gittikçe
gelişiyor

E

tkinliğin açılış konuşmasını Denizli Bilişim Derneği Başkanı
Haşem Şahan gerçekleştirdi. Şahan konuşmasında, Denizli Bilişim
Derneği’nin faaliyetlerinden söz ederken, BTvizyon etkinliğinin bu
noktada yarattığı olumlu etkiye, Denizli’de gelişmekte olan bilişim
sektörüne sunduğu rehberlik desteğine işaret etti.

SEKTÖR

YÜZDE

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM
EĞİTİM
DİĞER
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ORGANİZASYON
PERAKENDE
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POZİSYON

YÜZDE

GENEL YÖNETİM
EĞİTİM
BİLİŞİM YÖNETİMİ
BİLGİ İŞLEM ÇALIŞAN
SATIŞ
DİĞER
PAZARLAMA\İLETİŞİM
İŞ GELİTİRME
FİNANS YÖNETİMİ
PROJE YÖNETİMİ
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GÖREV KADEMESİ YÜZDE
ORTA DÜZEY YÖNETİCİ
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
DİĞER
UZMAN
SORUMLU

Haşem Şahan
eğilimlerini rahatlıkla takip
edebildiklerini dile getiren

İletişim

Güvenlik, hiç bitmeyen

Kurt, buna karşın kimsenin

arasından

bir süreç

elini taşın altına koymadığı

önce kürseye gelen

İletişim arasının ardından

eleştirisini de yaptı.

son isim Trinoks Yazılım

etkinliğe Venatron

Serkan Kurt’un

Genel Müdürü Cüneyt

Security CEO’su Serkan

sunumunun ardından

Gargın oldu. “Üretim

Kurt’un sunumuyla

kürsüye Halil Pekdemir

ve Lojistikte Yazılım

devam edildi. “Siber

Gıda Yönetim Kurulu

Etkisi” konulu sunumunda

Tehdit İstihbaratı

Üyesi M. Can Pekdemir

üretimde toplanan verinin

ve Kritik Altyapılar”

geldi. Pekdemir, “Mikro

konulu sunumunda bu

önemine değinen Gargın,

sunumuyla katılımcıları

Yazılım ile Büyüyenler”

başlıktaki teknolojiler

bu verilerin şirketlerin

kritik altyapılara yapılan

başlıklı sunumunda, Mikro

ve nesnelerin interneti

müşterilerine ulaşmaları

saldırılar konusunda

Yazılım ile elde edilen

hakkında bilgiler verirken,

ve onların taleplerini

bilgilendiren, herkesin

kurumsal avantajlardan

bu alanda Quadro’nun

karşılayabilmeleri

güvenlik konusunda

söz etti. Mikro Yazılım

geliştirdiği ürünleri

açısından büyük önem

farkındalık eksikliğinden

sayesinde veri takibi

katılımcılara tanıttı.

taşıdığının altını çizdi.

söz ettiğini ifade eden

üzerinden müşteri

Etkinliğin son konuşmacısı

Trinoks Yazılım Genel Müdürü
Cüneyt Gargın

Venatron Security CEO’su
Serkan Kurt

Halil Pekdemir Gıda Yönetim Kurulu
Üyesi M. Can Pekdemir

Pekdemir, bu sayede
müşteri beklentilerini
sorunsuz bir şekilde
karşılayabildiklerini
vurguladı.
Quadro Türkiye Genel
Müdürü Serkan Gezici,
“Giyilebilir Teknolojiler”

Quadro Türkiye Genel Müdürü
Serkan Gezici

27
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24
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ise Tetra Bilişim Satış
Müdürü Geylani Gani
oldu. “Bilgi Güvenliği”
başlıklı sunumuyla
Geylani Gani, katılımcıları
internet üzerindeki
kişisel verileri konusunda
bilgilendirirken, bu
alandaki farkındalık
eksikliği odaklı
eleştirilerini katılımcılarla
paylaştı. Konuşmasında
kullanıcıları bekleyen
siber tehditlere değinen
Gani’nin konuşmasının
ardından düzenlenen
çekilişle katılımcılara
hediyeler dağıtıldı.

Tetra Bilişim Satış Müdürü
Geylani Gani
1717

Xxx
> Konya

’da BTvizyon’a büyük ilgi

K

onya’da ikinci kez
düzenlenen BTvizyon
Toplantıları, 2
Haziran günü Dedeman
Otel’de katılımcılarla buluştu.
Konya Bilişim Derneği’nin
(KOBİD) katkı ve desteği
ile düzenlenen etkinliğe hem
kamu hem de özel sektörden
200 kişi büyük ilgi gösterdi.
Valiliğin de desteği ile çok
sayıda kamu kurum yöneticisi
etkinlikte yerini alırken, yerel
medyanın etkinliğe yönelik
ilgisi de öne çıktı.
Konya Ticaret Odası ve
KOBİD’den yetkili isimlerin
konuşmalarının ardından
etkinlik, Intel Security
Sistem Mühendisi Ümit
Akkuş’un sunumuyla
devam etti. Sunumunda son
zamanlarda yaşanan önemli
güvenlik tehditlerinden
bahseden Akkuş, Konyalı
bilişimcilere bu saldırılara
karşı neler yapılabileceği
konusunda çeşitli
tavsiyelerde bulundu ve

18
18

siber güvenlikte entegre
bir yaklaşımın büyük önem
taşıdığına dikkat çekti.
Netcad Kurumsal
Temsilcisi Dr. Emin Bank,
coğrafi bilgi sistemlerinin
Türkiye’de uzun yıllardan
beri kullanıldığını, hayatı her
alanda kolaylaştıran çözümler
geliştirdiklerinin altını çizdi.
Türkiye’de hem kamu hem

Comodo Kıdemli Satış Öncesi
Danışmanı Ant Karaduman

de özel sektör kuruluşlarının
çözümlerine büyük ilgi
gösterdiğini vurgulayan Dr.
Emin Bank, dijital dönüşümün
devam ettiği bilgisini aktardı.
Mikro Yazılım İş Geliştirme
Uzmanı Serkan Turpçu, iş
verimliliğinin hem küçük hem
de büyük ölçekli şirketler
için büyük önem taşıdığını,
yazılımların da bu verimliliği

Netcad Kurumsal Temsilcisi
Dr. Emin Bank

hayata geçirecek en önemli
etken olduğunu söyledi ve
çeşitli yazılım çözümleri
hakkında bilgiler verdi.
Vector Sistem Mühendisi
Ahmet Ali Arslan ise
sunumunda yeni nesil
yedekleme çözümleri
ve iş sürekliliği ile ilgili
yeniliklerden ve çeşitli
çözümlerden bahsetti. Son

Mikro Yazılım İş Geliştirme Uzmanı
Serkan Turpçu

yıllarda verilerin şirketler için
büyük önem taşıdığına dikkat
çeken Arslan, yedekleme ve
iş sürekliliği çözümlerinin
şirketlerin hayatını
kolaylaştırdığını söyledi.
Dia Bayi Kanal Yöneticisi
Cem Kütük, artık tüm
verilerin buluta taşındığını
vurgularken, geleneksel
çözümlerin yerini buluta

Vector Sistem Mühendisi
Ahmet Ali Arslan

BT’ye
yatırım,
ülkenin de
kalkınması
demek

SEKTÖR
Bilgi Teknolojileri
Eğitim Kurumları
Kamu
Basın
Diğer
Üretim
Finans
Sağlık
Perakende

YÜZDE
32
28
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4
3
2
2
2
1

POZİSYON
Bilişim Çalışanı
Eğitim Görevlileri
Genel Yönetim
Satış, Proje, Pazarlama
Diğer Yönetim
Diğer
Basın
Mühendis

Fahrettin Doğru

B

dayalı çözümlerin almaya
başladığını söyledi. Şirketlerin
yeni yazılım alırken buluta
dayalı çözümleri tercih
etmelerinin çok büyük
avantaj sağlayacağını
belirten Cem Kütük, buluta
taşınmanın kaçınılmaz
olduğuna dikkat çekti. Tesan
İletişim’den Jabra Ürün
Yöneticisi Ahmet Bircan
Kırker, Jabra’nın kurumsal
kullanım için geliştirdiği
ürün ve çözümler hakkında
katılımcılara bilgi verdi.

Arena Value partneri
Comodo’dan Kıdemli Satış
Öncesi Danışmanı Ant
Karaduman ise ortaya çıkan
fidye yazılımları gibi zararlı
yazılımların birçok şirketin
işlerinin sekteye uğramasına
ve büyük para kayıplarına
neden olduğunu vurguladı.
Bu saldırılara karşı geleneksel
yöntemlerin dışına çıkmak
gerektiğini ve Türkiye’de
güvenlikle ilgili önemli Ar-Ge
çalışmalarına imza attıklarını
aktardı.

Tvizyon Toplantıları Konya
buluşmasında söz alan Konya
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Fahrettin Doğru, halen fizibilitesi
yürütülen ve 50 bin metrekare
alanda yer alacak Türkiye’nin en
büyük veri merkezi çalışmalarının
başlatıldığı bilgisini verdi. Konya
Bilişim Derneği (KOBİD) Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Öztürk ise
Konya’da ikinci defa düzenlenen
BTvizyon toplantısına destek
vermekten büyük mutluluk
duyduklarını dile getirdi. Sektörün
gelişimine değinen ve Konya
olarak BT odaklı hedeflerine vurgu
yapan Ahmet Öztürk, önceliklerini
şu sözlerle paylaştı:
“Bilişim ve yazılım derslerinin,
matematik ve fen dersleri gibi
önemsenmesini arzu ediyoruz.
Bilgi teknolojileri üreten ve bilgi
ekonomisi ağırlıklı ülkelerin
hızla geliştiğini görüyoruz.
Ülkemizin de bu alanda gelişmesi
için çabalıyoruz. Dernek olarak
amacımız, ortak akıl grubu
çalışmaları yapmak, Konya bilişim
ve teknoloji platformu oluşturmak,
Konya bilgi kenti stratejisi eylem
planı geliştirmek.”

YÜZDE
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GÖREV KADEMESİ YÜZDE
Çalışan
Orta Düzey Yönetici
Üst Düzey Yönetici
Uzman
Mühendis
Sorumlu
Şef
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İhracat konusunda
farkındalık
oluşturuluyor

B

Dia Bayi Kanal Yöneticisi
Cem Kütük

Tesan İletişim’den Jabra Ürün
Yöneticisi Ahmet Bircan

(KOBİD) Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Öztürk

Tvizyon Konya buluşmasında Konya
Bilişim Kümelenmesi (BİLKON)
Uzmanı Nilgün Özdemir de bir konuşma
gerçekleştirdi. Onuncu Kalkınma Planı
kapsamında 2013 yılından 2018 yılına
planlanan hedefleri katılımcılarla
paylaşan Özdemir, “Ekonomi Bakanlığı
UR-GE tebliği kapsamında Konya
Teknokent tarafından yürütülen
kümelenme programı, BT firmaları
için ihracat konusunda farkındalık
oluşturulması ve firmaların ihracat
Nilgün Özdemir
yapabilir hale gelmesi hedefi
paralelinde bu alanda faaliyet gösteren 17 firma ile BİLKON oluşturuldu”
bilgisini verdi.
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