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360 derece 
kapsam ile 
varız!

Türkiye ekonomisinde aslan payını alan KOBİ’lerin bilişim ve 
bu konuda fiili farkındalıklarını istikrarlı biçimde geliştirmek 
için kesintisiz devam ettiğimiz BTvizyon toplantılarımız, 
takvimine her yıl yeni illerin katılımı ile büyüyor. Tüm Türkiye 
hedefi ile çıktığımız bu yolda istikrarlı biçimde Anadolu’nun 
potansiyeline ulaşmaya, İstanbul veya Ankara merkezli yerel 
ve küresel bilişim şirketlerini buluşturmaya odaklanıyoruz. 
Bu planlı adımlarımızda ne kadar başarılı olduğumuzu her yıl 
elde ettiğimiz sonuçlarla, ama daha da önemlisi, seslendiğimiz 
bu kitlenin bize geri dönüşleri ile görüyoruz. Bunun çok 
önemli bir şans olduğunun farkındayız. Çünkü güncel bilgiye 
ve yetkin isimlerin önerilerine ihtiyaç en çok Anadolu’da 
kendini gösteriyor. Anadolu insanı da, kendisine bilgi vereni, 
bu süreçte köprü olanı takdir etmekten yüksünmüyor. 
Anadolu’da yaratıcılık potansiyeli hepimizin malumu, ama 
bunu fiili ve kapsamlı bir destekle pekiştirmek için sektörümüz 
adına benzersiz bir rehber olan Bilişim 500’e eklediğimiz 
PLUS yeniliğini de unutmamak gerek.

Sektörümüzün istikrarlı ve demirbaş bilgi kaynağı Bilişim 
500’de büyüklük ve ciro olarak yer alamayan, ama alanında 
veya bölgesinde güçlü konumda olan genç şirketler ve Anadolu 
firmaları PLUS çatısı altında konumlanıyor. Türkiye’nin bilişim 
adına ‘en’lerini yıllardır detayları ile ortaya koyarak sektörün 
potansiyelini gösterirken, yerli ve yabancı ilgisi adına güvenli 
bir rehberi de sunuyoruz. Pazarın büyüklüğü adına kamu 
nezdinde birincil rehber olurken, Türkiye BT pazarının esas 
büyüklüğünü uçtan uca görebilmenin de önemine inanıyoruz. 
İşte bu yeni kavram olan PLUS yapısı, kamu ve özel sektör 
nezdinde rüştünü çoktan ispat eden Bilişim 500’ün devamı 
niteliğindedir. Bu nitelik, Türkiye’nin gerçek BT pazarını 
anlamak, fırsat noktalarını yakalamak adına büyük önem 
taşıyor. Hele de bilişim farkındalığının ve girişimciliğin sadece 
büyük şehirlere has olmadığını göstermek adına… 

Ekonomik açıdan istikrarlı olmasını umut ettiğimiz 2018 
yılında öngörülerimiz, BT yatırımlarının artış trendini devam 
ettirmesi yönünde. Sonuçta her ölçekte her sektörden şirket 
BT yatırımlarının bir lüks değil, doğru danışmanlık desteği ile 
bir gereklilik olduğunun farkında. BTvizyon toplantılarımızda 
ziyaret ettiğimiz her noktada bu gerçeği vurguluyoruz. 
BTvizyon toplantıları, sektörümüzü, yatırımların eğilimini 
ve finansman çözümü tercihlerini görmek adına benzersiz 
bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı grup şirketlerimizin faaliyetleri 
ile buluşturarak, 360 derece iletişim ve bilgilendirme kanalı 
yaratıyoruz. Bu kanalı sürekli geliştirmenin de görevimiz 
olduğunun farkındayız. 

Sevgi ve Selamlarımla…      

Başkan’ın gözünden

NESLIHAN AKSUN
Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi

Genel Müdürü
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2017 yılındaki
BTvizyon Anadolu Toplantıları’ndan 

DİKKAT ÇEKEN ANALİZLER

BURSA
BTvizyon katılımcısının %59’u Tekstil, Eğitim, Otomotiv, İnşaat, Gıda gibi Bilişim 
dışı diğer sektör katılımcılarından oluştu.

ANTALYA
BTvizyon konuklarının %38’i Genel Yönetim ve Bilişim Yönetimi pozisyonlu 
çalışanlardan oluştu.

KONYA
BTvizyon’a katılanların görev kademeleri incelendiğinde %38 katılımcının Üst 
Düzey ve Orta Düzey Yönetici’den oluştuğu saptandı.

DENİZLİ
100’ün üzerinde katılımcı alan Denizli BTvizyon etkinliğine en yüksek 
katılım Üretim Sektörü’nden oldu.

İZMİR
BTvizyon etkinliğine %49 Üst ve Orta Düzey karar verici niteliğinde Yönetici 
iştirak etti.

ESKİŞEHİR
2017 yılında Eskişehir’de ilk defa gerçekleşen BTvizyon toplantılarına en 
çok katılım gösteren sektör Bilgi Teknolojileri ve 
Üretim oldu.

ADANA
BTvizyon’a gelen konuklarda en yüksek pozisyon Genel 
Yönetim olarak belirlendi.

ERZURUM
BTvizyon katılımcısının profili %47 ile Kamu olarak göze çarptı.

GİRNE
Yavru Vatan’ın BTvizyon’a ilgisi 2017 yılında da istikrar gösterdi. 

Girne BTvizyon’a katılım gösterenlerin sektörleri Kamu, Bilgi 
Teknolojileri ve Yüksek Öğrenim sıralaması ile toplam 

katılımcının %65’ini oluşturdu.
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BTvizyon Anadolu Toplantıları
2017 yılındaki 43 Destekleyenine ve Tüm Anadolu Katılımcısına

Teşekkür Eder!
Destekleyen Bakanlıklar

Destekleyen Kurumlar

Destekleyen Sponsorlar

Basın Sponsoru

4 İl Ana Sponsoru

DST

Destekleriniz için teşekkürler
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2017 BTvizyon Genel Katılımcı Analizleri

Genel Katılımcı Görev Tanımı Dağılımları

BT Dışı Diğer Sektörler Katılımı 

Bilgi Teknolojileri Sektör Katılımı

Katılımcı Görev Kademesi Dağılımları

Görev Tanımı Dağılımları

Görev Kademesi Dağılımları

Katılımcı Görev Kademesi Dağılımları

BT ve BT Dışı Diğer Sektörler
Katılım Karşılaştırması

%63

%37

Genel Katılımcı Sektör Dağılımları

%37 
Bilgi Teknolojileri

%4 
İletişim Teknolojileri

%2 
Diğer

%16 
Kamu

%2 
Oda, Dernek, Vakıf

%1 
Sağlık

%15 
Üretim

%2 
İnşaat

%1 
Turizm

%9 
Eğitim

%2 
Finans

%1 
Enerji

%5 
Basın / Medya

%2 
Perakende

%1 
Lojistik
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BT Dışı Diğer Sektörler Katılımı 

Katılımcı Görev Tanımı Dağılımları

Katılımcı Görev Kademesi Dağılımları

BT Sektör Katılımı 

Kamu Sektörü

Kamu Sektörü

Eğitim Sektörü

Üretim Sektörü

Eğitim Sektörü 

Üretim Sektörü 

•	 BTvizyon genel katılımcısının %63’ü Bilgi Teknolojileri Sektörü dışındaki 
diğer sektörlerden katılım sağladı.

•	 Katılımcıların %20’si Genel Yönetim, %20’si de Bilişim Yönetimi görev 
tanımından olup %40’ı karar vericilerden oluştu.

•	 Üretim sektöründen katılanların %56’sı Bilgi İşlem Müdürü / CIO’dur.

•	 Konukların %48’i Üst ve Orta Düzey Yönetici görev kademesinden 
katılım sağladı.

•	 Bilişim Sektöründen katılan kişilerin %48’inin görev tanımı Genel 
Yönetim’dir.

Dikkat Çekenler
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19 Ocak 2017 - Divan Otel

BTvizyon 2017 yılında yine ilk olarak BURSA’da parladı

Etkinlikten Anektotlar

Anadolu’daki işletmelerin teknoloji 
şirketleri ile buluşmasını ve yeni 
teknoloji eğilimlerini tanımalarını 
sağlayan BTvizyon Anadolu Toplantıları 
2017 yılının ilk etkinliğini 19 Ocak’ta 
Bursa’da gerçekleştirildi. Toplantının 
açılış konuşmasını Bilişim Zirvesi Genel 
Müdürü Neslihan Aksun yaparak, son 
yıllarda büyük ilgi gören BTvizyon 
Toplantıları’nın yeni yıldaki ilk ayağını 
Bursa’da gerçekleştirdiklerini ve yıl 
içinde diğer illerde gerçekleştirmeye 
devam edeceklerinin bilgisini verdi. 
Etkinliğin konuk konuşmacısı Beyçelik 
Gestamp Bilgi İşlem Müdürü Metin 
Alikahya, “Beyçelik’te BT Dönüşümü 
– 3 Yılın Hikayesi” adı altında bir 
sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin Ana 
Sponsoru Fujitsu Türkiye’nin Satış 
Öncesi Destek Direktörü Emin Çalıklı, 

“Neden Değişim” isimli sunumunda 
insan odaklı inovasyonun önemine 
değindi. Emin Çalıklı, değişimi zorlayan 
dört ana dalganın internet, mobil 
internet, nesnelerin interneti ile yapay 
zeka ve artırılmış gerçeklik olduğunu 
100’e yakın BTvizyon katılımcısı ile 
paylaştı. 
Etkinlikte Beyçelip Gestamp Bilgi 
İşlem Müdürü Metin Alikahya ve 
Fujitsu Türkiye Satış Öncesi Destek 
Direktörü Emin Çalıklı’nin açılış 
konuşma sunumlarının ardından 
Mikro Yazılım İş Geliştirme Uzmanı 
Serkan Turpçu, Tesan Ağ Çözümleri 
Ürün Yöneticisi Hüseyin İnanır, 
DST Danışmanlık Yönetici Ortağı 
Üstün Uçtum, Panasonic Kurumsal 
Mobil Çözümler Ülke Müdürü Ali 
Oktay Ortakaya, Intel Security 

Sistem Mühendisi Seçkin Demir ve 
Müşteri Temsilcisi Tayfun Er, Dell 
EMC Kurumsal Çözümler Pazarlama 
Müdürü Tunç Erkan ve Comodo 
Kıdemli Satış Öncesi Danışmanı Ant 
Karaduman sırasıyla sunumlarını 

gerçekleştirdirler. Sponsor firmalardan 
Comodo Türkiye, Intel Security ve 
Quadro’nun takdimleri ile hediyeler 
çekiliş sonrasında sahiplerine teslim 
edilerek Bursa BTvizyon etkinliği son 
buldu. 

Beşi Bursa, biri Gebze’de 
olmak üzere altı üretim 

tesisi bulunan Beyçelik 
Gestamp’ın 3 bine yakın 
çalışanı var. Endüstri 4.0 
çalışmalarına 2016 yılında 
başlayan Beyçelik Gestamp, 
bu kapsamda üretim 
araçlarından veri toplama 
çalışmalarını hayata 
geçiriyor. Metin Alikahya, 
bu süreçte öğrendikleri 
dersler konusunda şu 
bilgileri verdi: “BT’nin 
güven oluşturmasının 
dört önemli unsuru 

hayata geçirir. Yönetim 
güven duyduğunda yatırım 
kararlarını daha çabuk 
onaylar. Birim yöneticileri 
güven duyduğunda, 
değişime direnç de 
azalır. Birim çalışanları 
güven duyduğunda, yeni 
yazılım ve süreçler daha 
kolay uygulamaya alınır. 
BT çalışanları güven 
duyduğunda, verimlilik ve 
gelişim inanılmaz oranlarda 
artar.”

Beyçelik Gestamp
Bilgi İşlem Müdürü

Metin Alikahya

Mikro Yazılım İş Geliştirme Uzmanı
Serkan Turpçu

Türkiye’de yaklaşık 400 bin firmanın ERP/ERM sistemleri kullandığı tahmin 
edilmektedir. Bu da tüm firmalar içinde yüzde 23 gibi bir orana tekabül eder. 
ERP sistemlerinin verimlilik artışı, hammadde ve yarı mamul stoklarında azalma, 
kalitede artış, maliyet düşüşü, kârlılığı artırma, sahada kayıp zamanlarda azalma 
gibi avantajlar sağlar.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Ülke Müdürü 
Ali Oktay Ortakaya 

Kurumsal müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için dikey pazar
stratejisi uyguluyoruz.

Dell EMC Kurumsal Çözümler Pazarlama Müdürü 
Tunç Erkan 

Dijital dönüşümün üç önemli alanı dönüştürmesi gereklidir; 
İşgücü, güvenlik ve bilişim.

DST Danışmanlık Yönetici Ortağı 
Üstün Uçtum 

Veriye erişim hızı fark yaratıyor. 2020 yılı itibariyle sadece veri ve içgörü bazlı 
yönetilen organizasyonlar yıllık yüzde 27 ila 40 arası büyüme gösterecekler.

BURSA

6
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Analizler

13
Sponsor Desteği

90 
Katılımcı

9 
Sunum

1
Basın Sponsoru

10
Konuşmacı

Katılımcı Pozisyon Analizi

Katılımcı Görev Kademesi  Analizi

Orta Düzey

Yönetici

Üst D
üzey

Yönetici
Çalışan

Uzman
Sorumlu / Şef

7



88

23 Mart 2017 - Ramada Plaza 

Antalya’da bilişim adına BTvizyon’dan ilk adım

Etkinlikten Anektotlar

Antalya’da bir ilk olan BTvizyon 
toplantısında yapay zeka, coğrafi bilgi 
sistemleri, yeni BT trendleri, bulut 
teknolojileri, dijitalleşme çözümleri 
ile, iş verimliliği ve kurumsal yazılımlar 
konusunda uzmanlar bilgilerini paylaştı. 
BTvizyon Antalya toplantısının açılış 
konuşmasını Bilişim Zirvesi Genel 
Müdürü Neslihan Aksun yaptı. Tam 
16 yıldır çok sayıda önemli ili titizlikle 
seçerek BTvizyon etkinliklerini hayata 
geçirdiklerine işaret eden Neslihan 
Aksun, bu yıl teknoloji kapasitesi 
yüksek Antalya’yı da BTvizyon 
illerine dahil etmekten duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Bilişim 
sektörünün büyümesine yaklaşık 25 
yıldır hizmet veren şirketler grubunun 
parçası olan Bilişim Zirvesi Etkinlik 
Şirketi’nin, kurulduğu günden bu 
yana Türkiye’nin ‘bilişim’ ekseninde 
en önemli etkinliklerine imza attığını, 
bu konuda BT sektörü, kurumsal 
dünya ve kamu arasında güçlü bir 
köprü olma hedefini sürdürdüğünü 
vurgulayan Neslihan Aksun, 
eklemeden geçmedi: “Kesintisiz 
gelişimi ile öne çıkan bilişim ve 
teknolojide, kurumsal yetkinliklerin 
tek dönemlik değil, her zaman doğru 
yatırımlarla geliştirilmesinin gerekli 

olduğunu hepimiz biliyoruz.”
Aksun’un ardından sırasıyla, Teknodev 
Kurucu Ortağı ve EFT Yazılım 
Hizmetleri Proje Yöneticisi Sıtkı Emre 
Solak, Netcad Kurumsal Temsilcisi Dr. 
Emin Bank, NetApp Türkiye Sistem 

Mühendisi Kemal Abanozoğlu, Dia 
Genel Koordinatörü Süha Onay, 
Bimsa e-Çözümler Direktörü Coşkun 
Gündoğdu ve Atılgan Tekstil’den 
Mali İşler Müdürü Zeynep Atılgan ile 
Bilgi İşlem/Muhasebe Müdürü Bilal 

Kola sunumlarını Antalya BTvizyon 
katılımcısı ile paylaştılar. BTvizyon 
Antalya buluşmasının sonunda 
çekilişler yapıldı ve şanslı katılımcılar 
iş verimini yükseltecek hediyelerle 
buluştu. 

Aksun, açılış konuşmasında Türkiye’nin 
bilişim sektörüne 18 yıldır ayna tutan Bilişim 
500 araştırması ile ilgili bilgileri de ilk kez 
katılımcılarla paylaştı. Bu yıl araştırma 
başvuruları dijital ortamda da kabul edilirken, 
yenilikleri ile her yıl kendini daha geliştiren 
Bilişim 500’de bu yıl da yenilikler göze 
çarpacak. Yeni alt kategorilerle zenginleşen 
yapısı, birçok farklı firmanın sıralamaya 
girmesini, farklı ödüller oluşmasını sağlıyor. 
“Anadolu firmaları için yeni alt kategori bu yıl 
bir ilk olacak” bilgisini veren Neslihan Aksun, 
ayrıca 3 yaşından küçük genç firmalar için 

de bazı sürprizler olduğu bilgisini verdi ve 
detayların yakında Bilişim 500 web sitesinde 
ve duyurularda yerini alacağını hatırlattı. 
Bilişim 500 araştırmasını her yıl olduğu 
gibi bu yıl da gerçekleştiren BTHABER 
Şirketler Grubu üye firması M2S Araştırma 
Pazarlama’nın araştırma öncesindeki sektör 
tahminlerini de ilk defa Antalya’da paylaşan 
Aksun, şu bilgileri verdi:  

Donanımda büyüme devam edecek
“M2S, Türkiye bilişim pazarının 2016 yılında 
yüzde 18 büyüyerek 96 milyar TL büyüklüğü 
aştığını tahmin ediyor. M2S’e göre; 2015 
yılına kıyasla en yüksek büyüme ise donanım 
ve yazılım kategorisinde gerçekleşti. Yazılım 
sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki 
payı ise yüzde 35 seviyesine ulaştı. 2017 
yılında da büyüme trendinin devam etmesini 
bekleyen M2S, 2017 yılında buluta bağlı 
servislerin Türkiye pazarında yaygınlaşacağını 
öngörüyor. Veri merkezlerinin sayısı 
artarken, güvenlik, felaket yönetimi ve veri 
yedekleme ise öncelikli konular. KOBİ’lerin 
2017 yılında yapacakları yatırımlarda 
öncelikleri ise donanım. Bu nedenle donanım 

pazarı da 2017 yılında büyümeye devam 
edecek.” 

1995 yılından bu yana aralıksız olarak 
her hafta yayınlanan BThaber gazetesinin 
sektördeki önemine de işaret eden Neslihan 
Aksun, üreticiden, distribütörden, proje 
gerçekleştiren entegratörlerden, basın 
kuruluşlarından ve elbette devletten 
destek beklentilerine vurgu yaparak, “Bu 
ve benzeri etkinlikler ile, BThaber ve diğer 
basın kuruluşları ile herkes üzerine düşeni 
yapmalı” dedi. 

Bilişim Zirvesi, Kasım için geri sayımda
2016 yılında gerçekleştirilen Bilişim 
Zirvesi’nin ana konusu olan Endüstri 4.0 
ve Dijital Dönüşüm gelişmeye ve yayılmaya 
devam ediyor. “2017, ‘bilişim yılı’ olacak” 
diyen Neslihan Aksun, 17’inci kez bilişim 
sektörünü, kamuyu, STK’ları ve şirketleri 
bir araya getirecek Bilişim Zirvesi’nin 
2017 Kasım’ında “Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital 
Ekonomi” ana başlığında ‘REkonomi Başlıyor’ 
mottosu ile gerçekleştirileceği müjdesini de 
katılımcılarla paylaştı.  

Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi
Genel Müdürü Neslihan Aksun

Teknodev Kurucu Ortağı ve EFT Yazılım Hizmetleri Proje Yöneticisi 
Sıtkı Emre Solak 

Bilişimde öncelikler net
Öğrenebilen bilgisayarlara 2015 yılındaki yatırım miktarı 55 milyar dolar. Veri 
güvenliği ve kişisel güvenlik, sağlık ve görüntü işleme, kişisel pazarlama, arama ve 
dil işleme gibi birçok başlıkta bu uygulamalar hızla gelişim sergilemektedir. Chat 
botlar ile de insanlara daha güçlü bir etkileşim sunmak mümkün.

Dia Genel Koordinatörü
Süha Onay

İş süreçlerinde karmaşanın azalmasında bulut bilişim önemli bir yere sahip. Kurumsal yazılımlar; beraberinde parasal, fonksiyonel ve fiziksel riskler taşıyor. DİA ise 
bulut çözümü ile tüm bu sorunların üstesinden geliyor. Kurulumu, öğrenmesi ve kullanımı kolay olan DİA yapısı, olası sorunlara da kolay çözüm sağlıyor. DİA Çözüm 
Kütüphanesi ise birçok başlıkta kurumların ihtiyaçlarını karşılıyor. İK yönetimi, muhasebe süreçleri, finans başlıkları, ayrıca demirbaş başlığında sabit kıymetlerin yönetimi, 
birçok başlıkta mobil sistemler, B2B ve B2C olarak e-ticaret, bir taratan da e-Devlet uygulamalarına tam uyum, bunların üstüne raporlama DİA bulut yapısında yerini 
alıyor. Sonuçta bulut bilişim daha güvenli ve daha az maliyetli olduğu gibi daha da kullanışlı. Bu değişime ilk adımı DİA ile atmak da fark yaratıyor. Halen 2 binden fazla 
şirket ve 10 binden fazla kullanıcı, binin üstünde mobil kullanıcı ile hizmet sunuyoruz.

ANTALYA

Bimsa e-Çözümler Direktörü
Coşkun Gündoğdu

Dijitalleşmede iş birliği
2017 yılı için stratejik teknoloji trendlerini AR, bulut bilişim, IoT, gelişen
güvenlik yapıları, iş süreçlerinde robot kullanımının artması olarak
sıralayabiliriz. Dijitalleşmede BimSA önemli bir rehberdir. 

Netcad Kurumsal Temsilcisi
Dr. Emin Bank 

Yeri yolu bulmak hiç de zor değil
80 ilde belediyelerde 9 bin 717 Netcad lisansı kullanımda. 79 ilde de 9 bine yakın özel sektör 
Netcad kullanıcısı var. 59 ilde ise 84 üniversitede 464 bölümde toplam 5 bin Netcad lisansı 
kullanılmakta.
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06 Nisan 2017 - Dedeman Otel 

Konya Veri merkezlerinin başkenti olma yolunda..
200’e yakın ilgili kişinin katılımıyla 
gerçekleşen etkinliğin açılış 
konuşmasını Bilişim Zirvesi 
Etkinlik Yönetmeni Tuğsen Fıstıkçı 
yaptı. Tuğsen Fıstıkçı, “Etkinliği 
gerçekleştirebilmemize destek 
sağlayan Konya Bilişim Derneği 
(KOBİD) nezdinde Başkan Ahmet 
Öztürk’e, tüm KOBID üyelerine ve 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk’e ve tüm üyelerine teşekkür 
ederiz” dedi. Fıstıkçı, konuşmasında 
Bilişim 500 araştırması ile ilgili 
önemli detayları da paylaştı.

Tuğsen Fıstıkçı’nın ardından Konya 
Bilişim Derneği (KOBİD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Öztürk 
ve etkinliğin ana sponsoru Fujitsu 
Türkiye’den Servis Direktörü 
Cengiz Yeker açılış konuşmalarını 

gerçekleştirdiler. 
Etkinlikte ayrıca; Mikro Yazılım 
İş Geliştirme Uzmanı Serkan 
Turpçu, Dell EMC Kanal Satış 
Yöneticisi Muhammed Dursun, 
Sonicwall Türkiye Ülke Satış Lideri 
Özben Miçooğulları, BiSoft Bilgi 
Teknolojileri Proje Yöneticisi Serkan 
Yılmaz, MasDeha Satış Müdürü 
Aykut Aydoğan ve Trend Micro 
Müşteri İlişkileri Yöneticisi Emirhan 
Aşçı sunumlarını gerçekleştirdiler. 

BTvizyon Konya etkinliğinin 
sonunda, geleneksel hediye çekilişi 
de yapıldı ve BTburada’dan üç 
kişiye Norton 5 Cihaz Korumalı 
Internet Security Güvenlik Yazılımı, 
Quadro’dan da iki kişiye giyilebilir 
teknoloji ürünü akıllı gözlük hediye 
edildi.  

KONYA

Konya Bilişim Derneği 
(KOBİD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet 
Öztürk, Konya’nın 
sektördeki yerini ve 
potansiyelini şu sözlerle 
anlattı: 
“Konya’nın bilişim kenti 
olması yönünde etkin rol 
alıyoruz. Bilişim Haftası’nı 
farklı etkinliklerle kutladık. 
KOP Veri Merkezleri 
Uygunluğunun Araştırılması 
Projesi tanıtım toplantısı 
ve KOP ziyaretlerimiz hızla 

devam etti. Üyelerimizden 
Akınsoft’un insansı robot 
fabrikalarının temelini 
attık. Derneğimizin ve 
bazı STK’ların çabaları 
sonuç verdi, ortaokul 
5 ve 6’ıncı sınıflarda 
Bilişim Teknolojileri ve 
Yazılım zorunlu ders oldu. 
Bilişimin doğru ve verimli 
kullanılmasına yönelik, 
güvenlikten çocukların 
bilişim teknolojileri 
ile gelişimine uzanan 
birçok konuda basın 

açıklamalarımız ulusal 
medyada kapsamlı biçimde 
yer aldı. Arzumuz ve 
çabamız; bilgi ve teknoloji 
üretimine, ihracatına yönelik 
yerel girişimcileri teşvik 
etmek, yol göstermek, 
teknolojik yatırımları 
Konya’ya çekmek. Bu 
amaçla ortak akıl grubu 
çalışmaları yapılmalı, 
Konya Bilişim ve Teknoloji 
Platformu oluşturulmalı, 
Konya Bilgi Kenti Stratejisi 
ve Eylem Planı geliştirilmeli.”

Konya, bilişimle kalkınıyor

Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 
sunumunda şu bilgileri paylaştı: 
“KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; 
8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile kuruldu. Haziran ve Eylül aylarında 

Bakanlar Kurulu Kararı ile uhdesindeki 
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde 
illerine Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve 
Kırıkkale illeri dahil edildi ve toplam 
il sayısı 8’e ulaşmıştır. İdarenin temel 
görevleri; eylem planları hazırlamak, 
bunların uygulanmasını koordine etmek, 
izlemek ve değerlendirmek. Ayıca 
bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen yatırım projelerini izlemek ve 
değerlendirmek, araştırma, etüt, proje 
ve incelemeler yapmak veya yaptırmak 
da görevler arasında. Kurumlar 
arasında koordinasyonu sağlamak 
kadar, kalkınma ajanslarının ortak 
ve daha etkili çalışmalarına yardımcı 
olmak da hedeflerimiz. Bu süreçte, 
Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek 
diğer görevleri de hayata geçireceğiz. 
KOP Eylem Planı - Temel Stratejiler 
ve Önceliklere baktığımızda amaç; 
kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmek 
ve bu başlıkta tarımsal yapıda değişimi 
ve sürdürülebilirliği sağlamak, sanayi, 
ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri 
güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve 
diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği ve 
kaliteyi artırmak.” 

Kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilecek

Fujitsu Türkiye Servis Direktörü
Cengiz Yeker

Değişimi benimseyin  
100 yaşına geri saymaktaki Fujitsu’nun kurumsal felsefesi insan odaklı 
inovasyondur. Değişimin bir gereklilik olduğu çağımızda planlı veya plansız 
olarak, belli bir süre içerisinde, belli bir durumdan başka bir duruma geçme 
olarak tanımlayabileceğimiz ‘değişim’ başlığında birçok başlıkta önemli çalışmalar 
yaptık.

10

Mikro Yazılım İş Geliştirme Uzmanı 
Serkan Turpçu

Tüm Türkiye’ye yayılmış 300 iş ortağı, satış kanalımızın da temeli. Türkiye pazarında ERP 
kullanım oranına baktığımızda, sadece 400 bin firmanın ERP/ERM sistemleri kullandığı 
tahmin ediliyor. Mikro Yazılım ürün pozisyonlaması ise büyük ölçekli şirketlerden 
KOBİ’lere ve küçük boy işletmelere kadar çeşitlilik gösteriyor. Kurumsal, orta boy ve 
küçük boy işletmelerin her biri için ürünlerimiz var. Mikro Yazılım ERP’nin fonksiyonları 
tüm kurumsal birimlerde önemli faydaları berberinde getiriyor.
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Etkinlikten Anektotlar

Dell EMC Kanal Satış Yöneticisi
Muhammed Dursun 

Riskler, açık kabul etmiyor
Geçen 15 yılla kıyaslandığında gelecek 15 yılın köklü bir değişim ortaya koyacaktır. İşletme 
odaklılık, bağlılık ve içgörü sistemleri, bulutta yerel uygulamalar, veri ve analitik akışları, her 
şeyin interneti kavramlarının büyük önem kazanacak. Hibrit buluta geçişte altyapı ve mimariyi 
modernleştirmek, hizmet sunumunu ve bunun yönetimini otomatikleştirmek, hibrit bulut 
sunumu için bilişim operasyonlarını dönüştürmek gerekliliği var.

Arena Value partneri Trend Micro Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Emirhan Aşçı

Smart Protection Network ile Türkiye’ye özel tehdit istihbaratı yapılıyor. 2016 ve 2017’in en büyük tehdidi fidye yazılım. Fidye yazılımda 
hedefler de değişti. Ana hedef artık son kullanıcı değil, büyük kuruluşlar. Dünya ve Avrupa ortalamalarında Türkiye, karşı karşıya olduğu risklerle
ön sıralarda. Türkiye’deki mobil uygulamalara baktığımızda, 658 bin 799 mobil uygulama indirildi ve 10 bin 747 zararlı mobil uygulama tespit 
edildi. XGEN ve yeni nesil uç nokta güvenliğine baktığımızda, ‘machine learning’ teknolojisi ile artık her dosyanın DNA’sına bakıyoruz.

Sonicwall Türkiye Ülke Satış Lideri
Özben Miçooğulları

Son zamanlarda siber korsanların bir numaralı tercihi fidye yazılımları. Türkiye’de en çok bilinenleri 2015 başında ortaya çıkan Cryptolocker ve 
son zamanlarda etkisi artan Cryptowall. Çoğu yazılımdan daha çok update olan yazılımlar bunlar. Fidye yazılımları ciddi bir risk. Bu riski azaltmanın 
temel yöntemi ise yeni nesil firewall teknolojileri. SonicWall Grid İstihbarat Teşkilatı ile dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir zararlı, 
anında merkezlerimizde değerlendirilip, gerekli imzalar oluşturuluyor ve tüm bu 1 milyon cihaz için kullanılmaya başlanıyor. Dolayısıyla 
müşterilerimiz bu zararlılardan korunmuş oluyor. Firewall markaları arasında, sürekli olarak 48 saat içinde gerekli update’leri yapan iki markadan biri 
Sonicwall ve üreticinizin bu önlemi almaması demek, exploit kit’lere karşı açıklarınız olması demek.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Koordinatör Yardımcısı Şükrü Yavuz Pınarkara, 
Konya Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması 
Projesi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı: 
“Veri merkezlerinde; kritik bilgi işleme kaynakları, 

denetimli ortamlarda, merkezi yönetim altında 
birleştirilir. Nesnelerin interneti bu alanda gelişimin 
kat be kat hızlı olmasını gerektirecek. Veri merkezi 
pazarı da küresel bazda hızlı gelişimini sürdürecek. Bilgi 
Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi kapsamında 

Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu 
hazırlandı. Raporda bulunan 5 senaryodan birisi de 
Türkiye’nin bölgesel veri merkezi olması ve bulut 
bilişimin yaygınlaştırılması. Konya ili Veri Merkezleri 
Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi kapsamında 
veri merkezlerini yönelik talep ve ihtiyaç analizleri 
yapılarak, veri merkezi kurulum stratejisi belirlendi. 
Konya Veri Merkezleri Bölgesi (VMB) için optimum 
alan büyüklüğü önerisi getirildi. Yer seçimi standartları 
ve buna göre uygun alanlar belirlenirken, belirlenen 
3 alanda detaylı etütler yapıldı. Konsept Konya VMB 
tasarımı tamamlanırken, veri merkezi işletme model 
önerileri ortaya konuldu. Lansman faaliyetlerimiz devam 
ediyor. Projenin hayata geçirilmesini kolaylaştıracak 
düzenlemeleri şöyle sıralamak mümkün: 
•	 678 Sayılı KHK İle cazibe merkezi illerine sağlanan 

avantajların, Konya iline de sağlanması.
•	 Uygun elektrik fiyatlarından faydalanılması. 
•	 Vergi indirimlerinden yararlanılması. 
•	 Mali teşvik verilmesi. 
•	 ‘Veri Merkezi İşletmecisi = Data Center Operator’ 

tanımının yapılması
•	 Veri merkezlerinin kullandıkları lisanslar ile ilgili yeni 

hukuki ve mali düzenlemelerin yapılması. 
•	 Fiber altyapının yaygınlaştırılması
•	 Bir veya daha fazla internet değişim noktasının 

kurulması.”

Türkiye, bölgesel veri merkezi olabilir

11
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16 Mayıs 2017 - Dedeman Park Otel 

Yeni nesil teknolojiler BTvizyon Denizli’de konuşuldu

Etkinlikten Anektotlar

Anadolu’nun farklı şehirlerinde, 
bilişim teknolojileri sunucu 
şirketleri ile profesyonel kullanıcıları 
buluşturan BTvizyon Toplantıları, 
2017 yılında da tüm hızıyla devam 
ediyor. Bilişim Zirvesi Etkinlik Ltd. 
Şti. tarafından düzenlenen Denizli 
BTvizyon Toplantıları 16 Mayıs 
2017 tarihinde Denizli Dedeman 
Park Otel’de düzenlendi. Etkinliğe 
destek veren Dosbil Bilgisayar 
Genel Müdürü Mustafa Kaygın’ın 

ardından açılış bölümü Erbakır 
Bilgi Sistemleri Müdürü Mehmet 
Açıkyer ile tamamlandı. Etkinlikte 
Sonicwall Türkiye Ülke Satış 
Lider Özben Miçooğulları, BiSoft 
Bilgi Teknolojileri Satış Müdürü 
Murat Çankaya, Netcad Kurumsal 
Temsilcisi Dr. Emin Bank, Logo 
Siber Güvenlik Genel Müdürü 
Murat Apohan ve Venatron CEO’su 
Serkan Kurt sırasıyla sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Dosbil Bilgisayar Genel Müdürü 
Mustafa Kaygın 

Dünya nereye odaklanıyor?
Günümüzde ürün odaklı yaklaşımdan gezegen odaklı yaklaşıma geçildi. 
IOT’nin geleceği ile ilgili beş öngörüyü şu şekilde sıralayabilirim: Yeni dijital 
dönüşüm dalgası, derinlemesine veriler, sahadan buluta geçiş, mevcut 
altyapıyı ileriye taşıyan yenilikler ve daha iyi bir gezegen.

Netcad Kurumsal Temsilcisi 
Dr. Emin Bank 

Artan nüfus, azalan kaynaklar, iklim değişikliği, çarpık kentleşme, doğal 
afetler ve çevre kirliliği gibi sorunlar ancak doğru planlama, etkin ve 
dinamik izleme, uygun yer seçimi ve doğru analiz ile çözülebilir.

DENİZLİ

Sonicwall Türkiye Ülke Satış Lideri
Özben Miçooğulları 

Son günlerin gündeminde yer alan WannaCry 200 binden fazla bilgisayara yayıldı ve fidye yazılımlar genel olarak
2016 yılında milyonlar seviyesinde yayılma gösterdi. Kurum ve şirketler açısından fidye yazılımlar ciddi bir risk 
oluşturuyor.

Venatron CEO’su 
Serkan Kurt

Finansal veriler, Ar-Ge çalışmaları, müşteri verileri ve gizli kimyasal formüller gibi veriler şirketler için çok hassas bilgilerdir ve 
maalesef en çok da bu bilgiler sızdırılmaktadır. Önlem olarak; personel eğitimine önem verilmeli, iş sözleşmeleri güvenlik 
politikalarına uygun olmalı, güvenlik stratejisi oluşturulmalı, güvenlik testleri yapılmalı, yazılımlar güncel olmalı ve DLP çözümleri 
uygulanmalıdır.

Erbakır Bilgi Sistemleri Müdürü
Mehmet Açıkyer  

“BT’nin Değişen Rolü” 
başlıklı bir sunum 
gerçekleştiren Erbakır 
Bilgi Sistemleri Müdürü 
Mehmet Açıkyer de 
sunumunda, BT’nin 
değiştiği gibi BT’den 
beklentilerin de değiştiğini 
belirterek, şirketlerin 

değişim sürecindeki 
itici gücün BT olduğunu 
söyledi. Mehmet Açıkyer’in 
verdiği bilgilere göre, BT 
ile elde edilebilecek bazı 
avantajlar şunlar. Bakım 
maliyetlerinde yüzde 
10 – 40 azalma, pazara 
sürüm süresinde yüzde 

20 – 50 azalma, talep 
tahminlemesinde yüzde 85 
artış, kalite maliyetlerinde 
yüzde 10 – 20 azalma, stok 
maliyetlerinde yüzde 20 
– 30 azalma, verimlilikte 
yüzde 3 – 5 artış ve duruş 
zamanlarında yüzde 30 – 
50 azalma.

BT’nin değişen rolü

14
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18 Mayıs 2017 - Hilton Otel 

18 Mayıs 2017’de Ege’de BTvizyon rüzgarı esti

Etkinlikten Anektotlar

BTvizyon Toplantıları, Denizli’nin 
ardından İzmir’de de gerçekleştirildi. 
18 Mayıs günü İzmir Hilton Oteli’nde 
düzenlenen etkinlikte, BT alanındaki 
gelişmeler, yeni eğilimler ve ürünler 
hakkında bilgi verildi.

BTvizyon İzmir etkinliğinin açılışında 
bir konuşma yapan Bilişim Zirvesi 
Genel Müdürü Neslihan Aksun, 
Türkiye bilişim sektörünün gelişimi 
hakkında bilgiler verdi. TÜBİSAD 
verilerine göre Türkiye bilişim 
pazarının 2016 yılında yüzde 14.4 
oranında büyüme kaydederek 934.3 
milyar TL’lik hacme ulaştığı bilgisini 
veren Aksun, bu yıl da büyümenin 
çift haneli olarak gerçekleşmesinin 
öngörüldüğünü kaydetti.

Açılışta konuk konuşmacı olarak yer 
alan Cementir Holding, Çimentas 
Group, Türkiye MIS-IT Yöneticisi 
Gökhan Yurtesen dönüşümde insan 
faktörünün önemini vurguladı ve 
ardından “Dijital Değişim” başlığı 
altında bir sunum gerçekleştiren 
ana sponsor Fujitsu Türkiye’den  
Pazarlama Direktörü Meltem 
Yeğen, dijital devrimin, kendisinden 
önce gelen tarım, sanayi ve bilgi 
devriminden daha etkili olacağını 
belirterek, markaların dijital devrime 
ayak uydurmak için teknolojiyi tüm iş 
süreçlerinde kullanmaları gerektiğini 
kaydetti. Fujitsu tarafından bu yıl 
gerçekleştirilen araştırmadan veriler 
sunan Meltem Yeğen finans, sigorta, 
sağlık, üretim, lojistik ve perakende 

sektörlerinin dijital dönüşümün en 
yoğun gerçekleştiği sektörler olduğu 
söyledi.

Fujitsu’nun ardından, Panasonic 
Kurumsal Mobil Çözümler Satış 
Müdürü Emre Taşman, Logo Siber 
Güvenlik Genel Müdürü Murat 
Apohan, Sonicwall Türkiye Ülke 
Satış Lideri Özben Miçooğulları, 
BiSoft Bilgi Teknolojileri Satış 
Müdürü Murat Çankaya ve Dell 
EMC Kanal Satış Yöneticisi Masis 
Anayurt İzmir katılımcısı ile vizyoner 
sunumlarını paylaştılar.

Panasonic Kurumsal Mobil 
Çözümler Satış Müdürü Emre 
Taşman mobil dünyadan başarı 

hikayelerinden örnekler vererek, 
Toughbook ve Tougpad ürün 
yelpazelerinin tanıtımını yaptı. 
“Yönetilebilir Siber Güvenlik ve 
Yerel Yasalar” başlıklı bir sunum 
gerçekleştiren Logo Siber Güvenlik 
Genel Müdürü Murat Alpohan da, 
Logo Siber Güvenlik ve Teknolojileri 
tarafından geliştirilen Türkiye’nin 
firewall’u Bergnet hakkında bilgiler 
verdi. Çeşitli kaynaklardan yararlı 
bilgiler bulmak olarak tabir edilen 
veri keşfi hakkında bilgi veren BiSoft 
Bilgi Teknolojileri Satış Müdürü 
Murat Çankaya, sunumunda, 
BiSoft olarak veri keşfi ve iş zekası 
konularında sundukları çözümleri 
tanıttı.

Dell EMC Kanal Satış Yöneticisi 
Masis Anayurt

Geleceğe Hazır Kurumlar Kazanacak
Dijital dönüşümün gerçekleşmesi için BT, işgücü ve güvenlik olmak üzere üç alana 
odaklanılması gerekli. Gelecek 15 yıla iş odaklı, bulut tabanlı uygulamalar, büyük veri ve 
analitik ile nesnelerin internetinin damgasını vuracaktır. Şirketler kendilerini bugünden 
geleceğe hazırlamalıdırlar.

İZMİR

Cementir Holding, Çimentaş Group Türkiye 
MIS – IT Yöneticisi 

Gökhan Yurtesen 

Dijital dönüşüm süreçlerinde izlenmesi 
gereken strateji:

•	 Başarılı bir dijital dönüşüm için 
kendimizden zeki, yetenekli ve istekli 
insanlar bulup, onlarla çalışmak

•	 BT ekibi olarak onları organize 
ve motive etmek, donatmak;  
yaratıcılıkları için serbest bırakmak, 
(Eğitim, benchmark fırsatları, 
seminerler vs)

•	 Prensip ve kuralların kurumsallaşması 
ve kemikleşmesini sağlamak

•	 Teknolojiden çok insana odaklanmak, 
teknolojiyi onların çağırmasını 
sağlamak, BT’nin işlerine etkisini 
kendilerinin anlamalarını sağlayacak 
ortamı oluşturmak

•	 Talimat verilen ve denetlenen 
değil, yetkilendirilmiş, karar veren 
kullanıcılara dönüştürmek

•	 Nasıl yapılacağı ile değil, neden 
yapılacağını anlamalarını sağlamak

•	 Son kullanıcı memnuniyeti ve geri 
bildirimleri ile anahtar kullanıcıları 
ödüllendirmek. 

Dijital dönüşümde insan faktörü

16

Sonicwall Türkiye Ülke Satış Lideri 
Özben Miçooğulları 

Son günlerin gündeminde yer alan WannaCry 200 binden fazla bilgisayara yayıldı ve fidye yazılımlar ise 
2016 yılında milyonlar seviyesinde yayılma gösterdi. Kurum ve şirketler açısından fidye yazılımlar çok ciddi 
risk haline geldi.
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6 Temmuz 2017 - Anemon Otel 

BTvizyon etkinliği, Eskişehir için referans oldu

Etkinlikten Anektotlar

BTvizyon Anadolu Toplantıları 
ismi ile düzenlenen Türkiye’deki 
onlarca şehirde binlerce ziyaretçiyi 
ağırlayan etkinlik 6 Temmuz tarihinde 

Eskişehir’de gerçekleşti. Bilişim 
Zirvesi Etkinlik Yönetmeni Tuğsen 
Fıstıkçı’nın açılış konuşmasında 
Eskişehir’de ilk kez bir BTvizyon 
etkinliği düzenlemiş olmalarından 
duydukları memnuniyeti dile 
getirirken  Eskişehir’in tarihi ve şehir 
dokusu ile örnek bir Anadolu kenti 
olduğunun altını çizdi.

BTvizyon Eskişehir, etkinliği 
destekleyen Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD)’nden Eskişehir Şube Başkanı 
Av. Dr. Barış Günaydın’ın açılış 
konuşmasıyla başladı ve Prolink 
sponsorluğunda McAfee Sistem 
Mühendisi Seçkin Demir, Dell EMC 
Ankara Kanal Satış Yöneticisi Selim 
Burat, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 
Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu, 
Tmaxsoft Türkiye Satış Müdürü Onur 
Aydoğan ve Maxwell İnnovation İş 
Geliştirme Müdürü Barış Karacaoğlu 
sunumları ile devam etti.

McAfee Sistem Mühendisi
Seçkin Demir 

WannaCry gibi saldırılarla güvenlik açıkları çok daha ciddi zararlara sebebiyet veriyor ve fidye yazılımlar, sahte 
faturalar vb. saldırılarla birlikte çok sayıda internet kullanıcısı tehlike altında. McAfee olarak bu noktada sadece 
antivirüs programları ile önlem almakla kalmıyoruz, 50’den fazla ürün ile güvenlik alanında fark yaratmayı 
hedefliyoruz. Bilinen dosyalara karşı güvenliği sağlanamanın artık üst düzey güvenlik için yeterli olmadığını, 
McAfee olarak bilinmeyen dosyalara karşı da sınıflandırma yapabildiğimizi söylemeliyim. MacOS’ten Linux’a 
kadar farklı platformlarda 360 derecelik güvenlik önlemlerine sahibiz. 

Tmaxsoft Türkiye Satış Müdürü
Onur Aydoğan 

Bakış Açınızı Değiştirin 
Değişim mutlaktır. Risk almak ve vizyonun geniş tutulması en önemli 
etkenlerdir. Henry Ford  “İnsanlara ne istediklerini sorsam daha hızlı 
giden bir at üretirdim” demiştir. Üzerinde durulması gereken bir söz.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 
Bilgi İşlem Müdürü 

Suat Yalnızoğlu 

BEBKA ile 
gerçekleştirdiğimiz yeşil 
enerji projeleri kapsamında 
yüzde 20 enerji tasarrufu 
elde ederek 95 KWH’lik 
enerji ürettik. 2020 
yılına kadar bölgedeki 
karbon salınımını yüzde 
20 oranında azaltmasını 
hedefliyoruz. 

Yeni nesil 
belediyecilik 
gelişiyor

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir, Şube Başkanı 
Av. Dr. Barış Günaydın 

Eskişehir’de böylesi bir etkinliğe imza 
attığı için Bilişim Zirvesi ve BThaber’e 
teşekkürlerimi sunuyorum. Eskişehir’de 
12 yılı aşkın süredir TBD olarak varlık 
gösteriyoruz ve bilişimin her alanında 
olduğu gibi hukuk alanında da farkındalık 
yaratılması gerektiğine inanıyoruz. Tarihte 
tarım toplumundan bilgi toplumuna 
kadar gelen süreçte hukukun işleyişi fiziki 
normlardan oluşmuştur ancak internet 
toplumu ile birlikte hukukun kontrolü daha 
güç başka bir boyut kazanmıştır.

Hukuk bilişimin 
gerisinde kalıyor 

Dell EMC Ankara Kanal Satış Yöneticisi
Selim Burat 

Dell EMC birleşmesi dünyanın değişimi ile aynı yönde bir adımdır. Dell ve EMC organizasyonları artık aynı yönetim kanallarını kullanmakta. 
Bu bağlamda firmamız önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. Bunun kaynağını ise dünya çapında bilişim sektörünün yeni gereklilikleri oluşturmaktadır.  
Öyle ki teknolojide yaşanan evrim hem günlük hayatımızı hem de iş hayatımızı hızlı bir şekilde değiştiriyor. Bu değişim ise beraberinde 24 saat bağlı 
kalmayı gerekli kılıyor. Dönüşümün gözler önüne serilmesi adına, geçtiğimiz on beş yıl ile gelecek on beş yılı kıyaslayacak olursak, BT odaklı bir dünyadan
iş odaklı bir dünyaya evrildik ve bu durum yerini geleneksel uygulamalardan bulut tabanlı uygulamalara bıraktı. Değişen dinamiklerle birlikte artık sistemler 
daha fazla veri üreten, veriyi daha hızlı işleyen ve analiz eden ve bununla birlikte sürekli öğrenen bir hal aldı. Bulut, depolama, sanallaştırma gibi birçok 
alanda birinciliği elde eden bir şirket olarak biz değişimin BT, iş gücü ve güvenlik olarak üç ana alanda gerçekleşeceğinin farkındayız.

Maxwell İnnovation İş Geliştirme Müdürü 
Barış Karacaoğlu 

İnsansız hava araçları yarına ışık tutuyor. İnsansız hava araçları bugün dünya genelinde tarımsal alanda sulama 
takibi, haritalama, enerji hattı inceleme gibi farklı görevlerde çalıştırılabiliyor. Termal ve multispektral 
sensörler sayesinde, sıvı ve katı gemi atıkları, kıyı şeridi kirliliği ve baraj bölgesindeki suyun temizliği insansız 
hava araşları sayesinde tespit edilebiliyor. Dünya genelinde büyük teknoloji geliştiricileri bu alanda çalışmalar 
yapıyor. Örneğin GE petrol ve doğalgaz boru hattı incelemelerine başladı ve 2017 yılında kendi Ar-Ge 
çalışmalarını başlattı. Buna Qualcomm görüntü işleme ve engel tanıma alanında eşlik ederken, Intel de drone 
teknolojisine yatırım yapan büyük şirketler arasında.
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14 Eylül 2017 - Hilton Otel 

Adana’da teknolojinin sıcak yüzü…

Etkinlikten Anektotlar

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 
kurum ve işletmelerin bilişim 
alanında yaşanan gelişmeleri takip 
etmelerine yardımcı olmak amacıyla 
düzenlenen BTvizyon Toplantıları’nın 
Sonbahar dönemindeki ilk durağı 
Adana oldu. Bilişim Zirvesi Etkinlik 
Şirketi tarafından 14 Eylül günü 
düzenlenen etkinlik, diğer illerde 
olduğu gibi Adana’daki farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmelerin yöneticilerini, bilişim 
sektörünün önde gelenlerini, işinde 
bilişimi kullanan yöneticileri ve 
yaşamında bilişimden kopamayanları 
bir araya getirdi. Etkinliğin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Bilişim 
Zirvesi Genel Müdürü Neslihan 
Aksun, şunları kaydetti: “Her yıl 
olduğu gibi tam 16 yıldır çok sayıda 
önemli ili titizlikle seçerek BTvizyon 

etkinliklerini gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Türkiye’nin 
sayılı önemli şehirleri arasında 
yer alan ve teknoloji kapasitesi 
yüksek olan Adana’da olmanın 
mutluluğunu ve gururunu bu yıl 
da yaşıyoruz. 2002 yılından beri 
çeşitli illerde gerçekleştirdiğimiz 
BTvizyon Toplantıları, bilişim 
sektörünün önde gelen şirketlerinin 
kurumsal verimlilik, maliyet avantajı 
gibi faydalar sağlayan ürün ve 
çözümlerini her ölçekte katılımcımız 
olan şirketlerle paylaştıkları 
ortak buluşma noktası olmuştur. 
Türkiye’de kurumsal BT yetkinliğini 
artırmak adına, bunun önemli bir 
etkinlik zinciri olduğuna inanıyoruz.”
Ardından mikrofonu BTvizyon 
Adana etkinliğine ev sahipliği 
yapan BSD Bilgisayar Yönetici 

Ortağı Osman Helvacı devraldı. 
Adana Bilişimci İşadamları Derneği 
(ABİAD) Başkanı Mehmet Ali Altun, 
Bisoft İş Analisti Berna Saygın, 
Sonicwall Ülke Satış Lideri Özben 
Miçooğulları, Logo Siber Güvenlik 
Genel Müdür Yardımcısı Evrim Önk, 

BSD Bilgisayar Kurumsal Yazılım 
Danışmanı Murat Hançer, Dell 
EMC Anadolu Kanal Satış Yöneticisi 
Muhammed Dursun ve Panasonic 
Kurumsal Mobil Çözümler Satış 
Müdürü Emre Taşman’ın sunumları 
ile etkinlik tamamlandı.

Bisoft İş Analisti
Berna Saygın

Veriyi bir maden olarak düşünebilirsiniz. Değerli madenler dağların ya 
da toprağın erişilmesi zor zahmetli bölgelerinde bulunur. Bulmak hem 
zahmetlidir hem de kazançlıdır. Verinizin keşfini de böyle düşünün, elinizde 
milyonlarca verinin keşfedilerek anlamlandırılması ile durumunuzun analizini, 
kayıp noktaları tespit ederek kazanç sağlayabilirsiniz.

Logo Siber Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı 
Evrim Önk 

Güvenlik duvarlarının geçilebilmesinin sebeplerine 
bakıldığında yüzde 95 ile hatalı kullanım oranı ön plana 
çıkıyor. Biz de tamamen yerli ve Türkçe çözümlerimiz ile 
bu ihtiyaca cevap veriyoruz.

ADANA

Sonicwall Ülke Satış Lideri
Özben Miçooğulları 

2016’nın ilk 3 ayında, 2015 yılındaki toplam atak sayısının 10 katı kadar fidye yazılımı 
atağı oldu. Örneğin fidye yazılımı sağlık sistemlerine bulaşırsa saat başına sağlık verisi 
maliyeti 488 doları aşıyor. Dolayısıyla fidye yazılımı kurbanlarının yüzde 30’u verisini 
geri almak için fidye ödüyor.

Adana BSD Bilgisayar Kurumsal Yazılım Danışmanı 
Murat Hançer

Suç artık boyut değiştirdi. Ağların da karmaşık yapısı daima değişiyor 
dolayısıyla da saldırganlar iş zekası kullanıyor. Fakat pek çok işletme hala 
güvenlik konusundaki gelişmelerden habersiz gibiymiş davranıyor.

Adana Bilişimci İşadamları 
Derneği (ABİAD) Başkanı 

Mehmet Ali Altun 

Adana’da bilişim sektörü 
henüz mini ve orta ölçekli 
donanım ve yazılım 
şirketlerinden oluşmaktadır. 
Komşularımızla gelişen 
yeniden yapılanma 
Adana için bir fırsat 
oluşturmaktadır. 
Bölgemizdeki yazılım 
üreticileriyle Ortadoğu 
pazarında ağ altyapısıyla 
inovatif ve mobil yazılımların 

üretilmesi yeni fırsatlar 
olarak karşımıza çıkacaktır. 
Bu nedenle gelişen iç pazar 
ve Ortadoğu pazarlarımız 
konusunda Çukurova 
da faaliyet gösteren 
meslektaşlarınızın donanım 
ve yazılım konusunda tüm 
bilişimcilerin sürdürülebilir 
işbirliği ile bu pastadan 
daha büyük pay almamızı 
sağlayacaktır.

Adana yeni fırsatları bünyesinde barındırıyor
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26 Eylül 2017 - Dedeman Otel 

Doğuya açılan teknoloji kapısı…

Etkinlikten Anektotlar

Bir önceki hafta ülkenin en sıcak 
bölgesi Adana’da gerçekleştirilen 
toplantı bir sonraki hafta da ise 
en soğuk illerimizden Erzurum’da 
bilişimcileri buluşturdu.
“Türkiye’nin doğusunda parlayarak 
yerini alan Erzurum, sadece bölgede 

değil, ülkede tarih, kültür, sanat ve 
bilişim için önemli ve özel bir yer 
tutmaktadır.” diyen Bilişim Zirvesi 
Etkinlik Şirketi Genel Müdürü 
Neslihan Aksun’un ardından 
Erzurum Belediyesi Başkan Vekili 
Mevlüt Doğan, Arena Saha Satış 

Yöneticisi Erkan Temel, Erzurum 
Yakutiye Belediyesi Bilgi İşlem 
Müdürü Serkan Güneş, Fujitsu 
Türkiye Satış Öncesi Destek 
Direktörü Emin Çalıklı, Netcad 
Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin 
Bank, ETS Proje Danışmanlık 

Genel Müdürü Efendi Sarı, Quadro 
Türkiye – Tesla Teknoloji Genel 
Müdürü Serkan Gezici ve Erzurum 
Bilgisayar Genel Müdürü İbrahim 
Gömleksiz sunum ve konuşmaları 
ile BTvizyon Erzurum kürsüsünde 
yerlerini aldılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Mevlüt Doğan

Cazibe merkezleri ve potansiyeline inanıyoruz 
Bölge olarak özellikle bilişim ve teknoloji alanında istenilen noktada olmasak da, son dönemde atılan 
adımlar ile belirli bir noktaya gelebildik. Cazibe merkezleri destekleme projeleri arasında bulunan ‘Veri 
Depolama Tesisleri’ bilişim dünyasını yakından ilgilendiriyor. Bizler bölgemize yapılan ve yapılacak her 
türlü yatırımı gönülden destekliyor ve bu anlamda gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. BTvizyon 
ailesine teşekkür ederken, bu tarz programların tekrar yapılmasını da gönülden talep ediyoruz.

ERZURUM

Arena Saha Satış Yöneticisi Erkan Temel 

“Sahada Teknolojinin 
Önemi” başlıklı sunumunda, 
bölgenin ve bölgedeki bilişim 
şirketlerinin yaşadığı sorunlar 
ve bu konudaki çözüm 
önerilerini anlattı. Erkan 
Temel’in çözüm önerilerinin 
temelinde motivasyon, 
güven, birlikte daha fazla 
hareket etme ve yetkilerin 
konumlandırılması gibi 

unsurlar yer alıyor. 
Satışları etkileyen olumlu ve 
olumsuz etkenleri Temel şu 
şekilde sıraladı: 

•	 Döviz kurlarındaki 
dalgalanmalar

•	 Siyasi gündem
•	 Coğrafi şartlar, kış dönemi
•	 E-satış artışı – retail 

büyümesi

Etkinliğin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Bilişim Zirvesi Genel 
Müdürü Neslihan Aksun, “Türkiye’nin 
çok sayıda farklı ilinde her yıl defalarca kez 
buluştuğumuz BTvizyon Toplantıları’nda 
bir kez daha Erzurum’dayız. Türkiye’nin 
doğusunda parlayarak yerini alan Erzurum, 
sadece bölgede değil, ülkede tarih, kültür, 
sanat ve bilişim için önemli ve özel bir yer 
tutmaktadır. Bölgeye destek her alandan 
gerekli. Üreticiden, distribütörden, 
proje gerçekleştiren entegratörlerden, 
basın kuruluşlarından ve elbette ki 
devletimizden destek bekliyoruz. Bu 
ve benzeri etkinlikler ile BThaber ve 
diğer basın kuruluşları ile herkes üzerine 
düşeni yapmalı. Değerli sponsorlarımız 
buraya yine tam da bu nedenle geldiler. 
Kendilerine de buradan sesleniyorum, 
hepimiz üzerimize düşeni yapalım, 
yapmaya devam edelim” dedi.

Erzurum Belediyesi Başkan Vekili 
Mevlüt Doğan’ın “Cazibe Merkezleri 
Destekleme Projeleri” başlıklı sunumunun 
ardından söz alan Arena Saha Satış 
Yöneticisi Erkan Temel, “Sahada 
Teknolojinin Önemi” başlıklı sunumunda, 
bölgenin ve bölgedeki bilişim şirketlerinin 
yaşadığı sorunlar ve bu konudaki çözüm 
önerilerini anlattı. Erkan Temel’in çözüm 
önerilerinin temelinde motivasyon, 
güven, birlikte daha fazla hareket etme ve 
yetkilerin konumlandırılması gibi unsurlar 
yer alıyor.

Erzurum Bilgisayar Genel Müdürü 
İbrahim Gömleksiz 

Konu bilişim 
ve ticaret 
olunca daha 
sistemli 
ve ilkeli 
çalışmanın 
önemi de 
artıyor. 
Bizler yerli 
girişimciler 
olarak hem 
bilişim 
sektöründeki 
gelişmeleri 
takip etmek 
hem de 

ticarette müşteri memnuniyetine dayalı 
faaliyet yürütmek zorundayız.
Bu tür organizasyonlar çalışmalarımıza 

belli bir standart kazandıracağı gibi, 
sektördeki gelişmeleri de yakından takip 
etme olanağı sağladığı için çok önemli. 
Müşteri kitlemiz ‘kurumsal’ ve ‘bireysel’ 
müşteriler olarak iki kategoride ele 
alınabilir. Eskiden ikili ilişkiler hem müşteri 
türünde yeterli olurken, günümüzde 
kurumsal veya bireysel fark etmeksizin, 
iki müşteri yapısının da aradığı yetkinlikler 
net: Kaliteyi uygun fiyata sunmak, işine 
hakim olup müşteriye doğru ve doyurucu 
bilgi sunmak, son olarak da yaptığı işin 
arkasında durup satış sonrası doğru 
ve hızlı çözüm üretebilmek. Biz de bu 
ilkeler çerçevesinde ticari faaliyetlerimizi 
sürdürmek istiyoruz. Bizim gibi düşünüp, 
ahbap ilişkilerinden uzak, ilkeli ticaret 
yapan firmaların her gün büyüdüklerini de 
gözlemlemekteyiz.

Hizmet kalitesi ve doğru çözüm sunumu esas

Quadro Türkiye – Tesla Teknoloji Genel Müdürü 
Serkan Gezici

Endüstri ve günlük hayatın dinamik kontrolü, kaynak verimliliği 
sayesinde enerji tasarrufu, insan ve madde kaynak kullanım 
oranını iyileştirme, insan ile doğa arasında daha iyi bir ilişki, 
kirlilik ve felaketten kaçınma, insan toplumunu ve fiziksel 
sistemleri entegre ederek entelektüel bir varlık kurmak, 
evrensel ulaşım ve evrensel iletişim sistemleri, erişilebilirlik 
ve kullanılabilirlik, teknoloji entegrasyonu kolaylaştırma gibi 
unsurların temelinde nesnelerin internetinin yatmaktadır.

ETS Proje Danışmanlık ve Medya Hizmetleri Genel Müdürü
Efendi Sarı

Kamusal alanda yeniliklerin önemi artıyor
Tüm Anadolu’da olduğu gibi, Erzurum’da da kamusal alanda yenilikçi teknolojiye bakış hep 
uzaktan olmuştur. Özellikle kamusal çalışmalarda daha yenilikçi bakış açısı, kamusal alandan 
başlamak üzere tüm vatandaşlara yansıyacağı için kamusal alandaki yenilikçi uygulamaların önemi 
daha da artmakta. Bu nedenle kamusal alanda yenilikçi bakış açısı, bireysel alanda atılan adımdan
çok daha kıymetli ve etkileyici. 
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14 Aralık 2017 - Savoy Ottoman Otel 

Kuzey Kıbrıs BT ile dönüşüyor

Etkinlikten Anektotlar

Anadolu şehirleri ve KKTC’deki 
kurum ve şirketlerin teknoloji 
dünyasındaki gelişmeleri yakından 
takip edebilmesi amacıyla Bilişim 
Zirvesi tarafından düzenlenen 
BTvizyon Toplantıları’nın 2017 
yılındaki son durağı Girne oldu. 
Etkinliğin ilk konuşmasını 
gerçekleştiren Denizler Bilişim 
Direktörü Lisani Deniz’in ardından 
KKTC Bilgi Teknolojileri ve 
Haberleşme Kurulu Başkanı 

Doç. Dr Kadri Bürüncük, KKTC 
Başbakanlık Müsteşarı ve e-Devlet 
Yürütme Kurulu Başkanı Olgun 
Amcaoğlu, Panasonic Kurumsal 
Mobil Çözümler Satış Müdürü 
Emre Taşman, Netcad Kurumsal 
Temsilcisi Dr. Emin Bank, Morten 
Genel Müdür Yardımcısı Cumhur 
Kızıları ve Comtech Genel Müdürü 
Hilmi Kansu sırasıyla vizyonlarını ve 
gerçekleştirdikleri projeleri 80 Girne 
Btvizyon katılımcısı ile paylaştılar.

Denizler Bilişim Direktörü
Lisani Deniz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapısal dönüşümü e-Devlet Programı ile mümkün olacaktır. e-Devlet 
Projesi sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu ve olacağı bilgilerin sayısal ortamlara 
aktarılması ile kamu – kurum ve kuruluşları arasında bilgi alışverişi de sağlanmış olacaktır. Böylece 
kamu kuruluşlarının otomasyonu ile vatandaşa daha hızlı, doğru bilgi ve hizmet vermeleri sağlanacaktır. 
E-Dönüşüm süreçlerinin hızlanması ile birlikte büyüme 2018 yılında da artarak devam edecektir.

Comtech Genel Müdürü
Hilmi Kansu 

Rekabet için dijital ekonomiye evrilmek şart. Rekabetin ötesinde 
dijital dönüşümü kendi yenilikçi ve işe yarar milli ürünleri ile 
sağlayamayan ülkelerin geleceği risk altındadır.

GİRNE

Morten Genel Müdür Yardımcısı
Cumhur Kızıları 

e-Dönüşüm, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konularında başarının temelini insan 
kaynağının oluşturmaktadır. Eğitimlerin güncelliği ve detayları maalesef sektörün 
gerisinde kalıyor, pek çok öğrenci mezun olduklarında karşılaşacakları iş 
fırsatlarından dahi habersizler. 

KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. Kadri Bürüncük  

4.5G teknolojisine 
yönelik 
çalışmalarımız 
başlamıştır. Mobil 
numara taşınabilirliği, 
elektronik belge 
yönetimi, ihale 
sistemi, siber 
güvenlik gibi 
konularda önemli 
adımları attık.  

KKTC Başbakanlık Müsteşarı ve
e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı

Olgun Amcaoğlu 

e-Nüfus Projesi, e-Kimlik 
Projesi, e-Arşiv Projesi 
ve Kamu Sertifikasyon 
Projeleri’nin hayata 
geçirildiğini belirterek, 
e-Gümrük ile Mekansal 
Adres Kayıt Sistemi 
projeleri konusunda 
çalışmalarımıza başladık 
ve bu projeler yeni yılda 
hayata geçecektir.
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Sponsorlarımızdan Görüşler
Tmaxsoft | İlker Saltoğlu

Sonicwall Türkiye| Özben Miçooğulları 

Panasonic | Emre Taşman Morten | Cumhur Kızıları 

Genel olarak Türk firmalarının 
teknolojiye bakış açılarının 
Avrupalı veya Amerikalı 
rakipleri ile benzer özellikler 
taşıdığını düşünüyorum. 
Türkiye bilişim sektörü 
karakteristik olarak, gelişmiş 
ülkelerdeki özellikleri taşıyor. 
Pek çok firmamızda, IT 

yöneticileri genç, dinamik, alanlarına son derece 
hakim kişilerden oluşuyor. Bu da bize dünyadaki 
trendleri takip etme, yeni teknolojileri hızlıca adapte 
edebilme yetisi kazandırıyor.  Özellikle yazılım 

alanında Anadolu’dan yeni yetenekler çıkıyor ve 
çıkmaya da devam edecek. İzmir, Bursa, Kayseri, 
Gaziantep ve Adana gibi şehirlerde IoT ve yapay 
zeka çözümleri üretip dünya pazarlarına sunmaya 
hazırlanan iş ortaklarımızın olduğunu görüyoruz. 
Henüz tanışma fırsatı bulamadığımız, müthiş fikirleri 
ve çözümleri olan onlarca firma olduğunu da çok iyi 
biliyorum. Amacımız bu firmalarla mümkün olduğunca 
fazla bir araya gelerek yeni iş ortaklıkları oluşturmak.

BTvizyon toplantıları iki yönlü fayda sağlıyor. Bizler 
için Anadolu’daki firmalarla tanışma, ihtiyaçlarını 
öğrenme, birlikte çalışma imkanlarını araştırma 

fırsatı sağladığı gibi; Anadolu’da bulunan firmalara 
da sıklıkla birlikte olma şansı bulamadıkları veya 
daha önce hiç duymadıkları çözümler ve üreticilerle 
tanışma fırsatı sağlıyor. Bu alanda bir benzeri de 
olmadığı için çok önemli bir misyon üstlendiğini 
düşünüyorum. Anadolu’da gezdikçe, buralara 
yeterince sıklıkla gidemediğimiz gerçeğiyle 
karşılaşıyoruz. Anadolu’da hemen her şehirde 
öğrendiğimiz pek çok konu oldu. Bu karşılıklı iletişim 
çağımızdaki en önemli ihtiyaç. Biz millet olarak bunu 
teknoloji kullanmadan yüz yüze yapmayı daha çok 
seviyoruz. Dolayısıyla BTvizyon toplantılarını ilgiyle 
takip etmeye devam edeceğiz.

Bizim gibi kalkınmakta 
olan ülkelerin (developing 
countries) en büyük 
şansı bugünkü teknolojik 
gelişmeler. Internet ve 
yazılım devriminden önce 
Milyar Dolarlık şirketler 
kurmak bizim gibi ülkelerde 
nadiren olurdu. Ancak 

bugün 6 kişiyle ciddi bir anapara olmadan kurulan 
whatsapp firması Turk Hava Yolları ile aynı market 
değerine ulaşabiliyor. Tabii bu örnekler sadece yurt 
dışında değil. Burada bizim de Peak Games gibi gurur 
duyduğumuz Türk yazılım firmaları var. Biliyorsunuz 
Peak Games şu anda dünyanın 5 büyük online 
oyun firmasından bir tanesi, buradan kendilerini 
de kutluyorum. Son 1 sene içerisinde çoğunluğu 
BTVizyon toplantıları olmak üzere 10’un üzerinde 
Anadolu şehrinde sunumlar yapıp IT sektöründen 

insanlarla tanışma fırsatım oldu. Teknoloji’ye ve 
girişime yatkın bir millet olduğumuzu düşünüyorum. 
Elazığ’da, Konya’da, Antalya’da toplantı odasından 
taşan kalabalıklara sunum yaptıktan, yüzlerce IT 
sektöründe emekçi ve girişimci insanla tanıştıktan 
sonra gerçekten ülkenin geleceğiyle ilgili umutlarım 
arttı. Ama bizim Anadolu’da en büyük eksiğimiz 
İngilizce. Çünkü bugünün bilgi edinme kaynaklarının 
çoğu İngilizce dilinde ve biz burada milletçe eksiklik 
yaşıyoruz. Gerek bizim gibi üreticiler Türkçeleştirme 
yoluna giderek, gerek eğitim sektörü İngilizce eğitimi 
seviyesini yükselterek bunları çözersek, Türkiye IT’yi 
yönlendirebilecek potansiyelde beyinlere sahip bana 
sorarsanız
Istanbul bu işin merkezi, çoğu üreticinin ofisi burada. 
Ama eğer masanızdan kalkıp Antep’te bir Belediye 
ile, Antalya’da bir otel ile, Elazığ’da bir Universite 
ile, Ankara’da bir Bakanlık ile sohbet etmeye 
gitmezseniz, birbirinizi geliştireceğimiz bir ortam 

yaratmanız mümkün değil. Denizli’deki bir bayii’mizin 
isteği üzerine Firewall’umuzla çalışacak loglama 
yazılımını ya da Antalya’daki bir bayii’mizin isteği 
üzerine hotspot yazılımını Türk bir firmayla beraber 
geliştirmeye karar vermemiz hep bu görüşmelerin 
sonucu. Ya da İzmir’de bir Universite’mizin kayıt 
günlerinde yaşadığı yoğunluğunu Firewall üzerinde 
kişiye özel Bandwidth Management çözmemiz 
de bu şekilde. Bursa’da bir hastanemizin ihtiyacı 
üzerine Sonicwall arge ekiplerinin ürüne yeni bir 
özellik eklemeleri de! Eğer iş birliğiyle 1+1=3 
olduğunu düşünüyorsanız, inanın teknoloji ile 1+1=5 
bile olabilir. Bizim bitmez tükenmez bir enerjiyle 
Anadolu’da sektörümüzü daha da ayağa kaldırmak 
için çalışmaya, yeni insanlar tanıyıp fikirlerini 
dinlemeye, global teknolojileri ülkemize uygun hale 
getirmeye ihtiyacımız var. Bu anlamda BTVizyon bize 
önemli bir platform sağlıyor. Buradan emeği geçen 
tüm arkadaşlara teşekkür ederim.

Firmaların halen teknoloji 
yatırımlarında orta ve uzun vadeli 
planlar yaparak yatırımlarına 
yön vermelerinde sıkıntılar 
yaşandığını gözlemliyoruz. 
Firmaların maliyetleri düşürecek 

ve gelirleri arttıracak yönde 
teknoloji yatırımlarını planlarken, 
yapılacak yatırımın toplam 
sahip olma maliyetini ön planda 
tutmalarının önemli olduğunu 
düşünüyoruz. 
BTvizyon Anadolu Toplantıları 
sayesinde üretici marka olarak 
hem bölgedeki partnerlerimiz 
hem de müşterilerimiz ile bir 
araya gelme fırsatı yakalıyoruz. 
Dijital dönüşümün çok 
önemli olduğu bir dönemden 
geçerken firmaların zorlu 
rekabet koşullarında avantajlı 
olabilmesi için global ve lokalde 
gerçekleştirdiğimiz projelerden 
ortaya çıkan başarı hikayelerini 
paylaşarak firmalara katma değer 
sağladığımıza inanıyoruz.

Büyüme vizyonuna 
sahip şirketlerin 
büyük bir ilgi, 
istek ve eylem 
içinde olduklarını 
söyleyebilirim. 
Bilgiye erişimde 
20 yıl öncesine 

göre çok şey değişmiş durumda. Bu 
nedenle de büyük bir kısmı zamanı 
yakalamak ve büyüme sağlamak için 
teknoloji yatırımının şart olduğunun 
farkında. Onları ihtiyaçlarına ve 
bütçelerine uygun doğru çözümlerle 
tanıştıracak, doğru yönlendirilmelerini 
sağlayacak danışmanlara ihtiyaçları 
var. Ne yazık ki zamanında büyük 
bir hevesle yatırım yapmış bir 
kısım Anadolu firmasının temkinli 
olduğunu da belirtmek zorundayım. 

Bunun en önemli nedeni, zaten 
kısıtlı olan yatırım bütçelerinin 
yanlış yönlendirilmelerle bugün 
atıl yatırımlara dönüşmüş olması. 
Yatırım yaparken geleceği düşünmek 
gerekiyor. Bu nedenle de doğru 
danışmanlık almaları şart. 

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu 
yeni dünyada Anadolu şirketleri 
için teknoloji yatırımları büyük 
öneme sahip. BTvizyon Toplantıları, 
teknoloji vizyonuyla büyümek isteyen 
Anadolu şirketlerinin hem en yeni 
teknoloji ve hizmetlerle tanışmaları 
için hem de onları doğru yatırım 
kararına götürecek kişi ve kurumlarla 
buluşmaları için anahtar bir rol 
üstleniyor. Bu toplantıların karar 
vericiler için kritik bir öneme sahiptir.
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TÜBİSAD’ın açıkladığı “Bilgi ve İletişim Teknoloji 
Sektörü 2016 Yılı Pazar Verileri” ne göre bilişim 
sektörü, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 
14.4 büyümeyle 94.3 milyar TL olmuş. 2016 yılında 
yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen, bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörünün Türk Lirası bazında 
çift haneli büyümesini sürdürdüğünü görmemizin 
sektörümüz adına mutluluk verici buluyorum. Bir 
yandan da konumuz sadece pazar olmamalı, pazarda 
öne çıkan teknolojileri, ürünleri; geliştiren, üreten 
konumda olursak ülke olarak başarıyı elde edeceğimizi 
düşünüyorum. Ayrıca yazılım pazarının donanım 
pazarına yaklaşmasını da önemli bir gelişme olarak 
görüyorum.

Fujitsu Türkiye olarak Anadolu genelinde belirlediğimiz 
şehirlerde “Teknoloji Olgunluk Barametresi” 
araştırmamızı gerçekleştirdik. Buradaki amacımız 
Türkiye’de KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini 
incelemek, dijital dönüşüm fikrinin yönetim algısını 
ölçmek ve şehir ve sektör bazında dijital olgunluğu 
derecelendirmekti. Bu çalışmadan edindiğimiz 
bilgilerden en göze çarpanı Anadolu’da şirketlerin 
dijital dönşüm konusunda hevesli oldukları fakat bu 
dönüşüme nereden başlayacaklarını bilemedikleriydi. 
Biz de Fujitsu olarak bu konuda onların yanında olup 
dijital dönüşüme giden yolda yol arkadaşları olmak 
istiyoruz.

Fujitsu Türkiye olarak Türkiye’nin her yerinde iş 
ortaklarımızla birlikte müşterilerimize ürün ve hizmetler 
sunuyoruz. Anadolu bizim için çok kıymetli bu sebeple 
BTvizyon toplantılarının varlığı daha da değer kazanıyor. 
BTvizyon toplantıları bilişim ve teknoloji ihtiyacı olan o 
bölgede faaliyet gösteren ve şahane katma değerler 
ortaya koyan yerel şirketleri bizler gibi global, dünyada 
teknolojiye yön veren markalarla bir araya getirdiğini 

düşünüyorum. Bunu çok önemsiyor ve BTvizyon 
toplantılarının aynı sinerji ile sürmesini diliyorum. 
Fujitsu Türkiye olarak, kurumların küresel rekabette öne 
çıkmaları için ihtiyaç duydukları teknolojik çözümleri 
onlara sunuyoruz. Öncelikle değişen dünyada rekabet 
mücadelesi veren kurumsal şirketlerin ve KOBİ’lerin 
güvenilir inovasyon ve dijital dönüşüm ortağı olmayı 
hedefliyoruz. İş ortaklarımızla oluşturduğumuz 
ekosistemin bir parçası olan Türk mühendisliği ve 

aklıyla Fujitsu teknolojisini ve global bilgi birikimini 
bir araya getirerek, kurumların ihtiyaçlarını karşılayan 
özgün, ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. İş 
ortaklarımızla birlikte yarattığımız sinerji ile Fujitsu’nun 
ortaya koyduğu baz teknolojiyi bir ürüne ve çözüme 
ulaştırmaya artan bir ivmeyle devam edeceğiz. 2018 
için ana hedefimiz; Fujitsu dendiğinde güvenilir dijital 
dönüşüm ve inovasyon ortağı olarak ilk akla gelen 
bilişim şirketi olmak.

Sponsorlarımızdan Görüşler

Fujitsu Türkiye | Emin Çalıklı
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