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002 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli illerinde 
gerçekleştirdiğimiz BTvizyon Toplantıları’nı 
2015 yılında Bursa, Gaziantep, Kayseri, Ankara, 

Trabzon, Konya ve Girne şehirlerinde başarıyla 
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

BTvizyon toplantıları tam 14 yıldır bilişim sektörünün 
önde gelen şirketlerinin kurumsal verimlilik, maliyet 
avantajı gibi faydalar sağlayan ürün ve çözümlerini 
her ölçekte katılımcımız olan şirketlerle paylaştıkları 
ortak buluşma noktaları oldu ve yeni yılda da olmaya 
devam edecek. Türkiye’de ve artık Kuzey Kıbrıs’ta 
kurumsal BT yetkinliğini artırmak adına, bunun önemli 
bir etkinlik zinciri olduğuna inanıyoruz.

BTHABER Şirketler Grubu’nun bir parçası olan Bilişim 
Zirvesi Etkinlik Şirketi, kurulduğu günden bu yana 
Türkiye’nin ‘bilişim’ ekseninde en önemli etkinliklerine 
imza attı, bu konuda BT sektörü, kurumsal hayat ve 
kamu arasında güçlü bir köprü oldu. 

Her ölçekte şirketin kurumsal bilişim adına yaptığı 
yatırımlar, bu konuya verdiği önem, ülkemizin iş 
dünyasında gelişmişlik seviyesi ve küresel rekabette 
öne çıkmak için en önemli gösterge halini aldı. 

Ülkemizde geçen yıllar içinde bu alanda önemli 
mesafe kat edildi. Kesintisiz gelişimi ile öne çıkan 
bilişim ve teknolojide, kurumsal yetkinliklerin de 
bir dönemlik değil her zaman doğru yatırımlarla 
geliştirilmesinin gerekli olduğu unutulmamalı. Yani 
yatırımlarda ‘tamam bu kadar yeter’ demek gibi bir 
şansımız artık yok. 

BTvizyon etkinliklerimizde;

• Ağ teknolojileri • Giyilebilir Teknolojiler  

• e-Ticaret • Endüstriyel Tasarım Ürünleri  

• BT Yönetimi • Bulut Teknolojileri • Siber Güvenlik  

• İletişim Sistemleri • Mini PC Çözümleri  

• Kurumsal Kaynak Planlaması • Enerji Çözümleri  

• Yeşil teknoloji • Büyük Veri  

• Drone Uygulamaları

gibi pek çok konuda farklı yaklaşımları da mercek 
altına alarak çokça defa konuştuk, çözümler 
hakkındaki bilgi ve yönlenmeleri transfer ettik. Aynı 
zamanda değerli destekleyenlerimizin sunum ve 
konuşmalarının yanı sıra tanıtım alanlarında birebir 
çözüm görüşmeleri kurulmasına platform oluşturduk.

2016 yılında yeni illeri de haritamıza katmaya devam 
ederek, teknoloji konuşmaya ve konuşturmaya devam 
edeceğiz.

Bizlere güvenen katılımcı kitlesine, destekleyen 
değerli sponsorlarımıza, ilgili illerin dernek, kurum 
yöneticilerine, büyük özveri ile çalışan tüm ekip 
arkadaşlarıma siz BTvizyon dostları nezdinde 
desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

Neslihan Aksun
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NeslihaN aksuN
Bilişim Zirvesi etkinlik Şirketi

Genel Müdürü

Kamu ve özel sektörde; işinde bilişimi kullanan tüm profesyonelleri buluşturan 
BTvizyon Ankara Toplantısı yoğun ilgiyle karşılandı.

Bilişim sektörünün yolu, 
Türkiye’nin aydınlık yolu

Türkiye Bilişim 

Derneği tarafından 

da desteklenen 

BTvizyon Ankara Toplantısı 

7 Ekim günü gerçekleştirildi. 

Etkinlikte, ‘Türkiye’de Bilişim’, 

‘Siber Tehlikeler’, ‘Bulut 

Yazılımları ve İşletmeler’,  

‘Giyilebilir Teknolojiler’, ‘Siber 

Güvenlik ve SOME’ler’, ‘Büyük 

Veri Dertleri’, ‘e - Ticaret 

ve Gelecek’ ana başlıkları 

irdelendi. 

‘Türkiye’de Bilişim Nereye 

Gidiyor’ başlığında sunumunu 

gerçekleştiren TBD Yönetim 

Kurulu Başkanı İlker Tabak, 

bu toplantıların sektöre ivme 

kazandırdığını söyleyerek 

“Bugün burada bulunmamızın 

en önemli nedenlerinden biri 

tarafsız bir basın kuruluşu 

olan BT Haber’in, tıpkı TBD 

gibi geleceğe olan bakışının 

ve vizyonunun kamu yararı 

içerdiğini görmüş olmamızdır. 

İçinde bulunduğumuz ‘Bilişim 

Gemisi’nde aynı anda her 

yöne kürek çekerek bir limana 

varamayacağımız çok nettir. 

Türkiye bilişimle bir yere 

varacaksa, önce bilişimde 

bir yere varmalıdır. Bilişim 

sektörünün yolu, Türkiye’nin 

de aydınlık yolu olacaktır” 

şeklinde konuştu. 

Modern bir işletmeye 
dönüşmenin yolu
2015 yılında 500 milyonun 

üzerinde zararlı virüsün 

olmasını beklediklerini 

söyleyen GDATA Türkiye 

Kanal Yöneticisi Asım 

Önder Kabataş, bireysel 

ve kurumsal ürünlerinin 

bulunduğuna dikkat çekerek 

‘GDATA Türkiye’nin Yıldızları’ 

kanal programını başlattıkları 

bilgisini de verdi. Kabataş, “ 

‘GDATA Internet Security For 

Android’ zararlı yazılımlara 

karşı cihazları korumaya 

alıyor. Tüm rehberi şifreleme 

şansına sahipsiniz” dedi. 

Arena Bilgisayar Microsoft 

Azure Satış Mühendisi Hakan 

Yılmaz, dünyadaki dönüşüm 

sürecinden bahsedip 

teknolojik altyapıların da bu 

dönüşüm sürecine geçmesi 

gerektiğinin altını çizdi. 

Yılmaz, “Verinin sürekliliğini 

sağlamamız lazım. Modern 

bir işletmenin; sıfır kesintiye, 

dosyalara her yerden ve 

her zaman erişilmesine, 

modern çözümlere ihtiyacı 

bulunuyor. Bulut; Microsoft 

iş ortaklarına cazip yeni 

iş modelleri sunuyor. 

Öncelikleri belirlemek 

önemli” şeklinde konuştu. 

‘Giyilebilir Teknolojilerde 

Özgürlük’ başlıklı bir sunum 

gerçekleştiren Quadro 

Türkiye Genel Müdürü 

Serkan Gezici, “Temel 

başlığımız; iletişimin farklı 

araçlarda kullanılması ve 

paylaşılabilmesi.  2015 yılında 

tahmini olarak 75 milyon 

adet ürün kullanılacak. 

2017 yılında beklenen ciro 

50 milyar dolar civarında. 

Teknolojiyi bir giysi olarak 

üzerimizde barındıracağız” 

açıklamasını yaptı. Gezici, 

ürün gruplarından örnekler 

verirken; işlevsel bir ürün 

olarak tanımladığı ‘Quadro 

Heat Monitor’ün bir ateş 

ölçer olduğunu, çocuğun 

vücut ısısı ölçümünü gerçek 

zamanlı olarak yaptığını, 

belirlenen limite göre de cep 

telefonundan alarm çaldığını 

kaydetti.

Büyük veri,  
büyük dert mi?
BTvizyon Ankara 

Toplantısı’nın ikinci 

bölümünde konuşan Symturk 

Genel Müdür Yardımcısı 

Murat Tora, siber güvenlik 

operasyon yönetimi ve 

SOME’ler hakkında detaylı 

bilgi paylaşımında bulunarak 

“Ne kadar 

yatırım 

yaparsanız 

yapın, 

ölçemediğinizi 

yönetemezsiniz. 

Doğru adımları 

doğru sırayla atmak 

gerekir” ifadesini kullandı 

ve ‘Operasyon Merkezi’ 

hedeflerini; sürekli kontrol, 

sürekli izleme, hızlı müdahale 

ve önemli deneyimlerden 

ders çıkarma olarak sıraladı. 

Tora, “BT altyapılarında 

7/24 izleme sistemine 

sahip olmalısınız. Diğer 

güvenlik ürünlerinden 

bilgi alabilmek de çok 

önemli. İstihbaratı proaktif 

şekilde yönetebilmelisiniz” 

açıklamasını yaptı. Gelecekte 

e-Ticaret konusunu irdeleyen 

Pikare Yazılım Geliştirme 

Müdürü Kerem Çetin, 5 

yıl içinde her 3 kişiden 

2’sinin internet üzerinden 

alışveriş yapacağına 

dikkat çekerek e-ticaret 

için fikri destekleyecek iyi 

bir ekibe sahip olunması 

gerektiğine de vurgu yaptı. 

Çetin, “Türkiye, e-Ticaret 

konusunda bölge ülkelere rol 

model oluyor. e-Ticarette; 

içerik kalitesi, 

güncellik, 

farklılık ve 

performans 

büyük önem 

taşıyor. 

En önemli 

noktalardan biri 

de sosyal ağlar. Ödeme 

yöntemleri çeşitliliği de 

avantaj sağlıyor” şeklinde 

konuştu. 

‘Büyük Dert, Büyük Veri’ 

diyen Nakivo Türkiye Satış 

Mühendisi Volkan Yağcı, 

2020 yılında dünyadaki 

verinin 35 zetta byte 

olmasının öngörüldüğünü 

aktardı. Yağcı, “Büyük 

veri bileşenleri olarak; 

çeşitlilik, hız, veri büyüklüğü, 

doğrulama ve değeri 

sıralıyoruz. Kurumların; 

arşivleme, işleme ve 

saklamayla ilgili önümüzdeki 

5 yılda çok iyi plan yapmaları 

gerekiyor. Nakivo olarak 

düşük maliyetli bir çözüm 

sunuyoruz” şeklinde konuştu. 

Toplantı sonunda 

gerçekleştirilen kura 

çekiminde; katılımcılara 

Quadro’dan ‘s88 Akıllı 

Saat’ler ve GDATA’dan 

‘GDATA Internet Security 

Box’lar hediye edildi.

Hamit Deveci
Ansa Bilgisayar 
Genel Müdürü

Mustafa Doğu
Kare Bilgisayar 

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Tora
Symturk Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Yılmaz 
Arena Bilgisayar, 

Microsoft Azure Satış Mühendisi

Serkan Gezici 
Quadro Türkiye Genel Müdürü

İlker Tabak
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı
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> Trabzon

dernek olarak önemli çabaları da 
olduğunu söyleyen Öztürk, 2019 
yılında tamamlanacak tesisle 
birlikte Konya Silikon Vadisi için 
önemli bir adım atılacağının altını 
çizdi .

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler, şirket yöneticileri tarafından yapılan sunumlarla 
katılımcılara aktırıldı.

Trabzon’un vizyonunun 
temelinde BT yatıyor

Konya’nın geleceği  
bilişimden geçiyor

T
rabzon Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın 

desteğiyle 

gerçekleştirilen BTvizyon 

Toplantısı’nın açılış 

konuşması Trabzon Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı 

Mustafa Suat Hacısalihoğlu 

tarafından yapıldı. 5 Kasım 

günü gerçekleştirilen 

etkinliğe; Canon, Penta – 

Autodesk, Erişim Bilgisayar, 

GDATA, Nakivo, Pikare, 

ZproMap, Quadro ve ZyXEL 

şirketleri sponsor oldular.  

GDATA Türkiye Kanal 

Yöneticisi Asım Önder 

Kabataş,yeni eğilimlerin 

mobil temelli olduğunu ve 

GDATA’nın da bu yönde 

ürünler geliştirdiği söyledi. 

Giyilebilir teknolojiler 

konusunda bilgi veren 

Quadro Türkiye Genel 

Müdürü Serkan Gezici,  bu 

pazarın hızlı bir gelişim 

sürecine girdiğini sözlerine 

ekledi. ZyXEL Ürün ve İş 

Geliştirme Müdürü Ömer 

Faruk Erünsal ise büyük 

veri, bulut bilişim, yazılım 

tabanlı ağ, nesnelerin 

interneti, BYOD gibi 

konuların gündeme 

yerleştiğini ve bunun 

BTvizyon Toplantıları’ nın 
Konya etabı 19 Kasım 
tarihinde Konya Dede-

man Otel’de gerçekleştirildi. 

Autodesk, Oracle, GData, Na-

kivo, Penta, Pikare, Quadro 

ve Unify’ın sponsor oldukları 

da güvenlik zafiyetlerini 

artırdığını, şirketlerin bu 

konuya artık daha fazla 

önem vermesi gerektiğini 

söyledi.

İnşaat sektörünün 

teknoloji kullanımı ve 

Autodesk çözümleri ile 

yapabilecekleri konusunda 

bilgi veren Penta Satış 

Destek Yöneticisi  Tuğba 

etkinliğin basın sponsoru ise 
BThaber oldu. 

Konya Bilişim Derneği Başkanı 
Ahmet Öztürk’ün ardından söz 
alan GDATA Türkiye Kanal Yö-
neticisi Asım Önder Kabataş, 
“The Man in the Middle” adlı 

Başer, bu çözümlerin 

kullanımının eğlence, inşaat, 

tasarım ve üretim alanında 

hızla arttığını ve kurumların 

verimliliğini artırdığını 

kaydetti.

Canon Eurasia Ürün ve 

İş Geliştirme Müdürü 

Sinan Karabacak ise 

“Canon ile yeşil teknoloji” 

başlıklı sunumunda, 

sunumunda siber saldırılardan 
ve değişen saldırı metotların-
dan söz etti. 2000 yılından iti-
baren üretilen virüs sayısında 
inanılmaz bir artış olduğunu 
ifade eden Kabataş, kullanıcı-
ların özellikle reklam ve mobil 

yollarla gelebilecek saldırılara 
karşı uyardı. 

Oracle Bulut Teknoloji Da-
nışmanı Başar Küçük, bulut 
teknolojilerinden ve Oracle’ın 
sunduğu bulut hizmetlerinden 
söz etti. Küçük, Oracle’ın dün-
ya genelinde 62 milyon kullanı-
cının verilerini sakladığı 18 veri 
merkezi olduğundan söz etti. 
Bu veri merkezleri üzerinde 
günde 23 milyar işlem görül-
düğünü ifade eden Küçük, bu 
merkezlerde sakladıkları veri-

sürdürülebilir geleceği 

inşa etmek için çevreci 

ürünlerin tercih edilmesi 

gerektiğini kaydetti. 

BTvizyon Toplantıları’nın 

Trabzon’da gerçekleştirilen 

lerin güvenliğinin son derece 
sağlam olduğunun altını çizdi. 

Quadro Türkiye Genel Müdürü 
Serkan Gezici,  giyilebilir tek-
nolojilerin saat, bileklik, küpe 
gibi aksesuarların yanı sıra giy-
si olarak da sınıflandırılabilece-
ğini dile getirdi. Gezici,  Quadro 
olarak geliştirdikleri giyilebilir 
cihazları katılımcılara tanıta-
rak, onları giyilebilir teknoloji-
ler hakkında aydınlattı. 

ZyXEL Ürün ve İş Geliştirme 
Müdürü Ömer Faruk Erünsal, 
yaptığı sunumda teknoloji ve 
internet dünyasındaki son eği-
limlerden söz etti. İnternet ve 
teknoloji dünyasındaki yeni 
eğilimlerle, ZyXEL’in geliştirdi-
ği teknolojilerin arasında nasıl 
bir etkileşim gerçekleştirdik-
lerini ifade eden Erünsal, yeni 
nesil teknolojik gelişimlerin 
eskiye nazaran birbiriyle çok 
daha fazla bağlantılı olduğunu 
dile getirdi. 

İletişim arasından ardından 
‘Üretimin Geleceğinde Auto-
desk’ adlı sunumunu gerçek-
leştiren Penta Makine Mühen-
disi Satış Destek Yöneticisi 
Çetin Yıldırım, videolarla des-
teklediği sunumunda Auto-
desk’in geliştirdiği yazılımlarla 

Trabzon’da teknoloji 
tabana yayılıyor

Veri Merkezleri Organize  
Serbest Bölgesi kuruluyor

Ticaret ve Sanayi Odası olarak hazırladıkları gelecek vizyonu kapsamında 
Trabzon’da teknolojinin tabana yayılmasını hedeflediklerini kaydeden 

Mustafa Suat Hacısalihoğlu şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda bakanlıklar tarafından birçok çalışma yapılsa da asıl görev özel 
sektöre düşüyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de bu çalışmalara 
katkı sağlamak üzere hazırlıklarımızı yaptık, kadrolarımızı oluşturduk. 
Çalışmalarımıza özellikle eğitimden başladık. Trabzon Teknokent’te odamıza 
bağlı olarak bir inovasyon merkezi oluşturduk. Bu merkezde eğitimlerimizi 
sürdürüyoruz. CAD/CAM ve CNC konularında başladığımız eğitimleri, 
geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve geliştirilen projelerin uygulanabilir 
hale gelmesi konusunda hızla ilerliyoruz. Buna paralel olarak geleceğe yönelik 
olarak Kalkınma Ajansı ile birlikte yeni bir çalışmaya imza attık. İnovasyon 
merkezinin bir sonraki aşaması olan Katmanlı Üretim Teknolojisi Projesi’ni 
hayata geçireceğiz.”

Teknokentte yer alan start-up’ların sayısını artırarak yazılım konusuna da 
ağırlık vereceklerini kaydeden Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yazılım konusunda da önemli bir potansiyel taşıyoruz. Teknolojiyi her alanda 

Konya Bilişim Derneği Başkanı 
Ahmet Öztürk “Bilişimin nabzı 

Konya’da atacak” dedi. Konya’da 
bilişimin yaygınlaşması ve bu 
konudaki vizyonun gelişmesi 
için yoğun bir çaba içerisinde 
olduklarını ifade eden Öztürk, şu 
bilgileri verdi: “Her Mayıs ayında 
düzenlenen ‘Bilişim Haftaları’ ile 
toplumsal bilincin artırılmasını 
hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de gerek Konya’daki gerekse de ülke 
çapındaki bilinç bilincinin artması 
için çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdüreceğiz.”

Konya’nın geleceğini oluşturan 
Konya Veri Merkezleri Organize 
Serbest Bölgesi Projesi konusunda 

kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Sadece basit bir teknoloji tüketicisi 
olmayacağız, teknolojiyi tabana yayacağız.”

Karabacak, yazılıma doğru da gittiklerine işaret ederek kurumların sertifikalara 
sahip firmalarla çalışmaları gerektiğini söyleyerek “Firmaların getirdiği 
teknolojilere bakmak lazım” dedi. Sanisoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin 4 
yıllık geçmişi olduğunu kaydederek 300 civarında bilgisayar bulunduğunu ve bulut 
sistemi içinde herkesin kendi şahsi dosyalarını tutabildiğini ifade etti. 

sunumlarının sonuncusunu 

ise ZproMap Genel 

Müdürü Coşkun Aydın 

gerçekleştirdi. Aydın, 

sunumunda drone 

uygulamalarını tanıttı.

üretim konusunda çok daha 
özgün tasarımlar geliştirilebil-
diğinden söz etti. 

Etkinliğin devamında söz alan 
Oracle Teknoloji Satış Yöneti-
cisi Murat Çankaya, Pankobir-
lik ile gerçekleştirdikleri pro-
jeden bahsetti. Pankobirlik’e 
sundukları uçtan uca çözüm ile 
şirketin iş süreçlerine önemli 
ölçüde katkıda bulunduklarını 
dile getiren Çankaya, sistem-
lerini ideal bir mimari üzerine 
oturtmayı başardıklarını söy-
ledi. Aynı sunumda söz alan 
Pankobirlik Bilgi İşlem Müdürü 
Onur Düzerdik, bilgi işlem sis-
teminin tamamen yenilenmesi 
konusunda Oracle ile yaptık-
ları çalışmadan söz etti. Sahip 
oldukları sistemin uzun yıllar 
sorunsuz şekilde çalışmasına 
karşın, yaşanan teknolojik ge-
lişmeler ile birlikte iş dünyası-
na uyum sağlamakta zorlan-
dıklarını ifade eden Düzerdik, 
Oracle’ın kendilerine sağladık-
ları uçtan uca çözümle birlikte 
sistemlerinin modern, akıcı ve 
sorunsuz şekilde çalıştığının 
altını çizdi. 

DVA Kanal Satış Yöneticisi 
Değer Hatipoğlu, ‘İşinizi Kolay-
laştıracak Çözümler’ adlı sunu-
munda, katılımcıları yeni ile-
tişim araçlarının şirketlere ve 
kurumlara sağladığı avantaj-
lardan, pazar ihtiyaçları doğ-
rusunda değişen ihtiyaçlardan 
ve DVA’nın bu alanda sunduğu 
hizmetlerden söz etti. 

‘Gelecekte E-ticaret’ temalı bir 
sunum gerçekleştiren Pikare 
Yazılım Geliştirme Yöneticisi 
Kerem Çetin, katılımcıları E-ti-
caret ve E-ticaretin sundukla-
rı konusunda bilgilendirirken, 
olası güvenlik tehditleri konu-
sunda uyardı. 

Anadolu’nun bilişime olan katkısını artırmaya yönelik gerçekleştirilen BTvizyon 
Toplantısı’nda şirketler çözüm ve hizmetlerini katılımcılarla paylaştılar

Konya Bilişim Derneği Başkanı 
Ahmet Öztürk

ZyXEL Ürün ve İş Geliştirme Md. 
Ömer Faruk Erünsal,

Pankobirlik Bilgi İşlem Müdürü  
Onur Düzerdik

Oracle Teknoloji Satış Yöneticisi 
Murat Çankaya

DVA Kanal Satış Yöneticisi  
Değer Hatipoğlu

Penta standında Autodesk ürün ve çözümlerini tanıttı

Oracle Bulut Teknoloji Danışmanı 
Başar Küçük

Ömer Erünsal 
ZyXEL Ürün ve İş Geliştirme Müdürü

Canon Eurasia Tanıtım Alanı

Tuğba Başer 
Penta Satış Destek Yöneticisi
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> Girne

Akdeniz’in ‘bilişim adası’ 

Girne Savoy Ottoman 

Otel ‘de  10 Aralık 

tarihinde BTvizyon 

Zincirinin Yeni Halkası 

Girne başlığında düzenlenen 

etkinlik sektör temsilcilerini 

bir araya getirirken, fırsat 

noktaları ve bu başlıklarda 

atılması gereken adımlar 

konusunda fikir paylaşımını 

sağladı.  

Denizler Bilişim Direktörü 

Lisani Deniz, ‘bilişim adası’ 

vizyonunun kriterlerini 

şöyle sıraladı: Bilişim 

dünyasında etkin yer almak, 

ülkemizdeki üniversitelerden 

yararlanarak, bilişim 

dünyasındaki insan kaynağı 

problemine, nitelikli insan 

gücüyle çözüm sunmak, 

bölgedeki araştırma 

merkezlerinin merkezi 

olarak, bilişim laboratuvarı 

haline dönüşmek, bilişimde 

dünyada sözü geçen üretici 

firmaların ülkemizde yatırım 

yapmalarını sağlayarak, 

teknoloji transferini 

sağlamak, yeni teknolojilere 

katma değerli ürün ve hizmet 

sağlayarak “Bilişim Adası” 

rolünü üstlenmek. “

Bilgi Teknolojileri ve 

Haberleşme Kurumu 

(BTHK) Başkanı Doç. 

Dr. Kadri Bürüncük ise 

2015-2018 yıllarını içeren 

stratejik amaçlarını şöyle 

sıraladı: Tüketici hak ve 

menfaatlerinin gözetilmesi, 

etkin rekabet ortamının 

sağlanması ve geliştirilmesi, 

yenilikçilik ve altyapıya 

verimli yatırım yapılmasının 

desteklenmesi, bilgi toplumu 

oluşumunun desteklenmesi 

ve son olarak, kurumsal 

yapının ve kurum teknik 

altyapısının geliştirilmesi. 

                 Dijital Kıbrıs’ 

başlıklı sunumu ile KKTC 

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı 

Olgun Amcaoğlu, hedef ve 

önceliklerini katılımcılarla 

paylaşırken, Ulaştırma 

Bakanlığı teşkilat yapısı 

hakkında bilgiler de verdi. 

Bimel Genel Müdürü Ender 

Kefoğlu ise sunumunda 

kesintisiz iletişim ve yüksek 

performans adına ‘kablosuz 

iletişimde akıllı anten farkı’nı 

anlattı: 

Bilişimdeki gelişimin güvenlik 

sektörüne yansımalarını 

G Data Türkiye Destek 

Mühendisi Ali Göze, 

katılımcılarla paylaştı. 

‘Man in the middle’ (MITM) 

yöntemleri ve bunun için 

kullanılan araçlar hakkında 

bilgi veren Göze, korunma 

yöntemlerini ve G Data 

çözümlerinin burada sunduğu 

avantajları anlattı. Nakivo 

Türkiye Satış Mühendisi 

Volkan Yağcı da, çeşitlenen 

cihazlar ışığında artan veri 

miktarına, bu verilerin büyük 

bir kısmının da ‘yapısal’ 

olmamasına işaret etti. 

‘Gelecekte e-Ticaret’ 

sunumuyla Pikare Yazılım 

Geliştirme Yöneticisi Kerem 

Çetin, rakamlarla Türkiye’de 

e-Ticareti anlatırken, doğru 

e-Ticaretin yedi temel 

noktasına vurgu yaptı: Fikir 

ve takım, teknolojik yaklaşım, 

içerik kalitesi, sosyal ağlar, 

ödeme yöntemleri, güvenlik 

ve müşteri hizmetleri. Quadro 

Türkiye Genel Müdürü 

Serkan Gezici ise giyilebilir 

teknolojilerde özgürlüğü 

anlattığı konuşmasında 

şunları söyledi: 

“Vücudun üzerinde 

taşınabilen elektronik veya 

bilgisayar temelli cihazlar; 

giyilebilir teknoloji olarak 

adlandırılıyor. Giyilebilir 

teknoloji pazarında 

istikrarlı bir büyüme var 

ve araştırmalar da bu 

dev potansiyele yönelik 

beklentileri ortaya koyuyor.”

Zincirinin Yeni Halkası Girne başlığında düzenlenen etkinlik, fırsat noktaları  
ve bu başlıklarda atılması gereken adımlar konusunda fikir paylaşımını sağladı. 

(Soldan sağa) Denizler Bilişim Direktörü Lisani Deniz, BTHK Başkanı  
Doç. Dr. Kadri Bürüncük ve KKTC Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Olgun Amcaoğlu 

Quadro Türkiye  Genel  
Müdürü Serkan Gezici

Quadro Türkiye  Genel  
Müdürü Serkan Gezici

Bimel Genel Müdürü  
Ender Kefoğlu

Pikare Yazılım Geliştirme Yöneti-
cisi Kerem Çetin

BTHK Başkanı  
Doç. Dr. Kadri Bürüncük




