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TBD, BİM yöneticilerini Antalya’da buluşturuyor
BİM yöneticilerinin beklediği “bahar buluşması”,  29 Mart-1 Nisan 
2012’de Antalya’da gerçekleşecek. TBD’nin geleneksel etkinliklerind-
en olan BİMY Semineri’nde bir araya gelen yöneticiler, sektördeki son 
gelişmeleri irdeleyip bilgi paylaşımında bulunacak.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her yıl 
düzenlediği geleneksel etkinliklerinden ilki 
olan 19. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri 
Semineri, 29 Mart-1 Nisan 2012 tarihlerinde 
Gloria Golf Resort Hotel Belek-Antalya’da 
yapılacak. Sektörde çalışan üst ve orta 
düzey yöneticilerin mesleki gelişimi ve 
dayanışmalarını artırmayı amaçlayan BİMY’nin 
bu yılki ana teması yine, “Bilişim Teknolojileri 
Gelecek Öngörüleri”. Alcatel Lucent’in ana 
sponsor olduğu, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
desteklenen BİMY’19 etkinliği, Digital Türkiye 
Platformu’nun ortaklığıyla düzenleniyor. 
19. BİMY’nin, 30 Mart’ta yapılacak açılış 
konuşmalarını, TBD Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Turhan Menteş, Alcatel-Lucent 
Teletaş Türkiye-Azerbaycan Başkanı Murat 
Cenk Kıvılcım, BTK Başkanı Tayfun Acarer, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım gerçekleştirecek. Açılış 
konuşmalarının ardından “Davetli Konuşmacı” 
bir katılımcılarla bir araya gelecek.
İlk gün öğleden sonra Ekonomist ve Mobil 
Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği 
(MOBİLSAD) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, 
“Küresel kriz sonrası dünya ekonomisinde 
yeniden yapılanma, Türkiye’nin yeni konumu 
ve bilişim sektörünün stratejik önemi” başlıklı 
konuşmasıyla katılımcılara hitap edecek. 

Alkin konuşmasında, küresel senaryolar, 
Türkiye’nin bölgesel ekonomi ve ticaret 
diplomasisinin rolü, 2050’ye doğru dünya 
ekonomisinde yeniden yapılanma, Türkiye 
için yüksek katma değere geçiş arayışları ve 
nedenlerini irdeleyecek. 
İlk gün öğleden sonra, “İnovasyon ve yerli 
üretim: Kolay mı! Aynı dili mi konuşuyoruz?” 
paneli düzenlenecek. Karsan Yönetim Kurulu 
Üyesi, Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı Jan 
Nahum; Türk Elektronik Sanayicileri Derneği 
(TESİD) Başkanı, Netaş  CEO’su Müjdat Altay; 
Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Turan Erdoğan 
ve Cardtek-SmartSoft’un Genel Müdürü Murat 
Göksenin Güzel’in konuşmacı olduğu panelde, 
dünya ve Türkiye’de inovasyon,  inovasyonun 
gelişimi, riskler, kazanımlar tartışılacak. 
Geliştirilen yeni modellerin inceleneceği 
panelde ele alınacak konular şöyle sıralanıyor:
“Dünyada inovasyon ve bununla birlikte 
gündeme gelen teknolojik üstünlük ülkemizde 
nasıl algılanıyor? Son dönemde hükümetin 
öne çıkardığı FATİH Projesi ve yerli otomobil 
kavramlarında inovasyon ve yerli üretim nasıl 
çözümlenecek? Güney Kore örneğinde olduğu 
gibi korumacı politikalar ve görevlendirilmiş 
grup ve firmalar eliyle hükümetlerin regüle 
eden roller üstlenerek dünyada da satılabilir 
ürünler geliştirilebildiği ispatlandı. Nüfus 
potansiyeli nedeniyle önemli bir Pazar olan 
Türkiye bu konuda neler yapıyor? 

Teknolojik ve üretim altyapılar, bu talepleri 
karşılayacak durumda mı? Batılı ülkelerin 
uzun yıllara dayanan modellerini hızla 
kopyalamak mümkün mü?”

Tüketici tercihlerinin her zaman değişken 
olduğu alanlarda neler yapması gerektiği bu 
panelde uzmanlar tarafından tartışılacak ve 
Türkiye’nin yol haritasına katkıda bulunulacak. 
İkinci gün sabah,  Prof. Dr. Eşref Adalı’nın 
yöneteceği “Bilişim bulutları yere ne kadar 
yakın” başlıklı panelde, şirketler bulut 
bilişimin etkilerini tartışacak. Bulut bilişim, 
“kaynakların paylaşılarak hizmet verilmesi” 
şeklindeki devrimci yaklaşımıyla bugün 
dünyanın en dikkate değer iş modellerinden 
birisi haline geldi. Ancak hizmet alanları 
yazılım, donanım, bakım, yavaşlık ve kesinti 
gibi maliyetlerden; hizmet verenleri de 
kaynakların atıl kalmasından kurtararak büyük 
bir verimlilik artışı sağlayan bulut bilişimin 
yaygınlaşmasının önünde çeşitli engeller var. 

Bilgi güvenliği, kişisel/kurumsal bilginin 
korunması, tutulan devasa bilginin bakımı, 
yedeklenmesi, sürüm yükseltme riskleri, 
ilk yatırım alanlarındaki maliyetler; veri 
merkezleriyle hizmet alıcıların arasındaki 
entegrasyonun sağlanması, yasal 
gereksininler ve yetişmemiş insan gücü bu 
engellerin bazıları. Panelde bulut bilişimin 

yaygınlaştırılmasının önündeki engeller ve bu 
engellerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili yapılan 
çalışmalar tartışılarak, küreselleşmenin 
sağladığı yeni bir iş modeli olarak bulut bilişim 
geleceği üzerine düşünceler aktarılacak.
Daha sonra sadece BİMY’ye özel,  “5N 1Hack 
(!)”  konulu bir gösteri gerçekleştirilecek. 
Karakterlerin uydurulduğu ama hikâyenin 
gerçek olduğu gösteride, “Hacklenmek ne?, 
Ne zaman hackleniriz?, Nerede hackleniriz?, 
Nasıl hackleniriz? ve Neden hackleniriz?” 
sorularının yanıtları aranacak. 

Başrollerini, Çağlar Ülküderner, Mehmet Ali 
Köksal ve Nilay Arkün gibi profesyonellerin 
paylaştığı bu muhteşem gösteride, “Bir 
hackleme işlemi ne zaman ve nasıl başlar? 
Hacklenirseniz yapmanız ve yapmamanız 
gereken şeyler nelerdir? Hackleme 
gerçekleştiğinde hukuki ve teknik süreç 
nasıl işler, nelere bakılır? İnternet’e mi 
bağlanıyorsunuz? Emin misiniz?” içerikli 
ve günümüzün saldırı tekniklerini yansıtan, 
hayattan gerçek bir kesit sunulacak.
Seminer kapsamında NETAŞ Operatörler 
ve Kurumsal Teknoloji Direktörü Ömer 
Tekin, Riverbed Technology Türkiye Satış 
Yöneticisi Serdar Yalçın, Huawei Enterprise 
Satış Direktörü Serdar Yokuş ve IBM, şirket 
sunumları yaparken Oracle Kıdemli Satış 
Danışmanı Burçin Öksüz , “Kamuda süreç ve 
mevzuat yönetimi” konusunda bilgi verecek.
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