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ITU Genel Sekreteri ,  Bakan ve 36 üst  düzey yönetici-uzman, 
BİMY’19 seminerinde buluştu

Yaklaşık 600 bilişimci, BİMY’19 seminerinde, iki gün boyunca 
başta ITU Genel Sekreteri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı ile birlikte, 36 üst düzey yönetici ve uzmanı dinledi. 2 
davetli konuşmacının yanı sıra gerçekleştirilen beş panel, bir 
özel gösteri ve şirket sunumlarıyla sektördeki son gelişmeler, 
irdelenip gelecek öngörüleri ele alındı.
Aslıhan Bozkurt

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 yapıldı. 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 
düzenlendi. 19. BİMY Semineri’nde bir araya gelen yöneticiler, sektördeki son 
gelişmeleri irdeleyip bilgi paylaşımında bulundu.

Kamu ve özel sektörden yaklaşık 600 BİM yöneticisinin katıldığı seminerde, 
düzenlenen panel ve konuşmalara yoğun ilgi gösterildi.  BİMY’19 seminerinde 
bilişimciler, iki gün boyunca başta Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(International Telecommunication Union-ITU) Genel Sekreteri Dr. Hamadoun 
Toure, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, BTK Başkanı 
Dr. Tayfun Acarer olmak üzere alanlarında uzman olan birçok üst düzey yönetici 
ve uzman ile bir araya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar 
ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eşref Adalı; “davetli konuşmacı” olan, 
Ekonomist, Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSAD) Başkanı 
Prof. Dr. Kerem Alkin ile Orkestra Şefi Cem Mansur; Ankara Fütüristler Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Tezcan; Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı Jan 
Nahum; Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Başkanı, Netaş CEO’su 
Müjdat Altay;  Cardtek-SmartSoft Genel Müdürü Murat Güzel ve İnnovistek 
Genel Müdürü Derya Demir gibi sektörün saygın isimleri, seminere katılan 
bilişimcilere, görüşlerini aktardılar. Seminer kapsamında sektör temsilcilerine, 
6 şirketin toplam 9 yetkilisi de son teknolojik gelişmeleri içeren sunumlar da 
yapıldı. Düzenlenen beş panel, bir özel gösterinin yanında Alcatel-Lucent, NETAŞ, 
IBM, Riverbed, Huawei ve Oracle şirketlerinin sunumunu izleyen katılımcılar, 
hem 36 üst düzey yönetici ve uzman ile bir araya geldi hem de sosyal yönü ağır 
basan ortamlardaki ayaküstü sohbetlerle gelişmeleri paylaştı.
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19. BİMY’nin, 30 Mart’ta açılış 
konuşmasını TBD Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Menteş yaptı. 
BİMY’nin ilk ortaya atıldığında, 
temel özelliğinin kış yoğunluğundan 
çıkan bilişimciler arasında sosyal 
ortam yaratma olduğunu anlatan 
Menteş, bu yıl 19’uncusu düzenlenen 
seminer kapsamında, ulusal bilişim 
politikalarıyla yeni teknolojiler üzerinde 
görüş alışverişinde bulunulacağı ve 
bilişimin geleceği konusunun ele 

alınacağını söyledi. TBD’nin, 40 yıl 
önce bugün bilişim profesyoneli olarak 
tanımlanabilecek yarı akademik 
topluluk tarafından büyük bir gelecek 
vizyonu ve uzgörüyle kurulduğunu 
anımsatan Menteş, derneğin bilişim 
sektörünün öncüsü, teknoloji takibinin 
lideri, gelecek öngörülerini yapmada 
kamuya katkı veren, gönüllülük esasıyla 
çalışan sivil toplum kuruluşu (STK) 
olma özelliğini hiç kaybetmediğini 
vurguladı. Menteş, Türkiye’nin bilişim 
tarihinde dergi, seminer, eğitim 

kursu, ulusal bilişim kurultayı 
ve bilişim şurası gibi pek 
çok “ilk”te TBD’nin imzası 
bulunduğunun altını çizdi. 
Açılış konuşmadan sonra 
etkinliğe sponsor olan firma 
yöneticilerine plaket verildi. 
Seminerin açılış paneli, Prof. Dr. 
Eşref Adalı’nın yönettiği “Bilişim 
bulutları yere ne kadar yakın” 
paneli oldu. Panele, NETAŞ 
Ürün ve Çözümler Strateji 
Müdürü Ferda Yapıcı, Seri 
Girişimci, Yatırımcı, İş Adamı 
Devrim Demirel, IBM Çözüm 
Yöneticisi Müjdat Timurçin 
ve Riverbed Technology 
Türkiye Satış Yöneticisi 
Serdar Yalçın katıldı. Panelde, 
küreselleşmenin sağladığı 
yeni bir iş modeli olan “bulut 
bilişimin” yaygınlaştırılmasının 
önündeki engeller ve bunların 
ortadan kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar ele alındı.

“Yazılım, dünyada müzikten 
sonraki ortak dil”
Panelin ardından “Davetli Konuşmacı” 
olarak Orkestra Şefi Cem Mansur, 
“Toplumun Aynası Orkestra” başlıklı 
konuşmasıyla katılımcılarla bir araya 
geldi. Konuşmasına başlamadan önce 
izleyicilere,  2011’de Toplum Gönüllüleri 
Vakfı bünyesinde yapılandırılan ve 
Sabancı Vakfı tarafından desteklenen 
Türkiye Gençlik Filarmoni 
Orkestrası’nın  (TUGFO) tüm zamanların 
en iyi senfonik suitlerinden biri sayılan 
“Şehrazat Suiti”nin son bölümünü 

dinleten  Mansur, “Bilişimde de 
orkestrasyonun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 
Orkestra yönetimi ile bilişim 
projelerinin yönetimi konusundaki 
benzerliklerden söz eden Mansur, 
senfonik müziğin doğası, orkestranın 
çalışma ortamı ve şefle ilişkilerine 
değindi. Bilişim dünyası ile müziğin 
nasıl birleşip örtüştüğünü anlatan 
Mansur, müzik ve bilişimin herkesin 
hayatına bir şekilde giren iki konu 
olduğunun altını çizdi.  Beynin 
müziği nasıl algıladığını içeren 
araştırmalara ilişkin bilgiler veren 
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Mansur, müziğin eğlence ve 
kültürün bir arada aynı anda var 
olabileceğini gösterdiğini aktaran 
Mansur, “İçgüdü ve güdüler, 
müziğin yeri alamayacaktır. 
Yetişkinlik değerlerini en kısa 
yoldan edinilmesini sağlayabilen 
müzik, çocukları yetişkin kılan, 
yetişkinlikleri çocuklaştırma 
yöntemi. Müzik, içgüdü ile kültüre 
kestirmeden ulaşmayı sağlayan en 
ucuz yatırım” diye konuştu. 
“Müzikten yıllar sonra ilk defa 
yazılım, dünyada ortak bir dil 
olarak ortaya çıktı. Sembollerin 
olduğu, yorumlara fazla yer 
vermeyen müzikten 1600 yıl 
sonra insanlık, BT ile ortak bir 
dil geliştirdi ” diyen Mansur, 
müziğin teknoloji sayesinde 
çok şey kazandığı, en önemli 
müzik eserlerinin kayıtların olmadığı 
zamanlarda yazıldığına işaret etti.
 
Bilgi çağında orkestranın “bilgi 
paylaşma ortamı” olduğu ve orkestranın 
içinde çok fazla veri bulunduğuna dikkat 
çeken Mansur,  BT’nin müziği önemli 
ölçüde etkilediğini,  en çok da müzik 
eğitimini paylaşmada katkısı olduğunu 
söyledi. Müzik eğitimini toplumsal 
barışa önemli katkı vereceğini 
vurgulayan Mansur, bunun için adımlar 
atılması ve birlikte yaşama kültürü 
açısından müziğin eşsiz bir gücü 
olduğunun kabul edilmesini istedi.  

Bilgisayarın yazdığı müziğin, bir 
bilgisayarca çalınması durumunda 
dinleyecek 3.bir bilgisayar olması 
halinde müzik sayılabileceğini belirten 
Mansur, “21. Yüzyılda neden bir 
Beethoven yok? Teknoloji, yaratıcılığı 
öldürüyor mu?” sorusunu da “Bence 
teknoloji yaratıcılığı öldürmüyor. Belki 
de günümüzde de var da biz bilmiyoruz. 
Ayrıca çağımızın büyük dehaları bence 
teknolojiden çıkıyor. Bugünün evrensel 
dili teknolojidir” diye yanıtladı. 
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 etti.
 
İlk gün daha sonra, “İnovasyon ve 
yerli üretim: Kolay mı! Aynı dili mi 
konuşuyoruz?” paneli düzenlendi. 
Panelde, Karsan Yönetim Kurulu Üyesi, 
Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı Jan 
Nahum; Türk Elektronik Sanayicileri 
Derneği (TESİD) Başkanı, Netaş  CEO’su 
Müjdat Altay ve Cardtek-SmartSoft 

Genel Müdürü Murat Göksenin Güzel, 
konuşmacı oldu. Panelde, dünya ve 
Türkiye’de inovasyon, inovasyonun 
gelişimi, riskler, kazanımlar tartışıldı.
Prof. Dr. Adalı’nın yönettiği “Akıllı kart 
teknolojileri” panelinin konuşmacıları 
ise TÜBİTAK BİLGEM e-ID Program ve 
Kamu Sertifikasyon Merkezi Yöneticisi 
Dr. Oktay Adalıer, E-Kart Teknik 
Hizmetler Müdürü Şenol Sağlam, 
SmartSoft Genel Müdürü Murat Güzel 
ile İnnovistek Genel Müdürü Derya 
Demir oldu. 
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