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 “Anlamlı bir gelecek” için 
konuştular 
Yaklaşık 400 bilişimcinin katıldığı 21. BİMY Semineri’nde, 5 çağrılı 
konuşmacı, mevcut durum ve geleceğin teknolojilerine ilişkin görülerini 
paylaştılar.

T
ürkiye Bilişim Derneği’nin 

(TBD) 17-20 Nisan 

2014’te düzenlediği 

Bilgi İşlem Merkezi 

Yöneticileri (BİMY) Semineri’ne 

yaklaşık 400 kişi katıldı. Geleceğin 

teknolojilerine odaklanılan iki 

gün süren seminerin çağrılı 

konuşmacıları, Alcatel-Lucent 

Enterprise  Global Başkan 

Yardımcısı, Veri Ağları Bölümü 

Genel Müdürü Stephane Robıneau, 

Samsung Electronics Türkiye 

Kurumsal Çözümler Direktörü 

Tansu Yeğen, IBM Türk Ltd.

Şti’den BT Mimarı Şevket Volkan 

Erdoğan, Huawei’nin Singapur 

Yeterlik Merkezi Direktörü 

ve Başdanışmanı Nigel Bruin 

ve Gazeteci Emin Çapa oldu.  

Seminerin ikinci gününde ise 

Deponet Genel Müdürü Ender 

Kefoğlu, “Kablosuz İletişimde 

802.11ac Yaygarası” başlıklı bir 

sunum yaptı. 

Robıneau: Ağ, artık bir hizmet olarak tüketiliyor

Açılış töreninin ardından ilk konuşan Alcatel-Lucent Enterprise  
Global Başkan Yardımcısı, Veri Ağları Bölümü Genel Müdürü 
Stephane Robıneau, bilgi-bilişim teknolojilerinde (Information 
Technologies-IT) dünyasında 2 binden fazla iş ortağı ve 40 yıllık 
deneyimi bulunan şirketinin bakış açısına ilişkin bilgiler verdi. 
Yaşadığımız yeni çağ için yeni yatırımların önemine işaret eden 
Robıneau, sundukları çözümler, ağ alanındaki çalışmaları ve 

vizyonlarına değindi. IT’nin daha önce yatırım 
olarak değerlendirildiğini belirten Robıneau, artık 
bir hizmet olarak göründüğüne dikkat çekip “Ağın 
bir hizmet olarak tüketilmesi yeni bir trend” dedi. 
“Herhangi bir ağa ulaşamıyorsanız operasyonun 
basitleştirilmesi ve ağ güvenliğinin sağlanması 
lazım” diyen Robıneau, Kaliforniya (California) 
Üniversitesi’nin IT vizyonu ve altyapıyı tamamen 
gözden geçirmek üzere iki yıl önce başlattığı 
çalışmalardan söz etti. 

ciro yaptığını ve 2020 hedefinin ise 400 milyar dolar 
olduğunu açıkladı. 
“Artık yüksek teknolojiyi gençler kullanıyor”  
diyen Yeğen, “inanılmaz “ ürünler geldiğini 
ve ilk siparişlerini Milli Savunma Bakanlığı’ndan 
aldıklarını bildirdi.  
Çağrılı konuşmacı IBM Türk Ltd.Şti’den BT Mimarı 
Şevket Volkan Erdoğan, IBM’in yaklaşımlarına 
değinip sunulan çözümler ve müşteri 
hikâyelerinden söz etti. Erdoğan, büyük veri, bulut 
bilişim, mobil platformlar ve analitik (mantıksal) 
çözümlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Yeğen: Yüksek teknolojiyi gençler 
kullanıyor

21. BİMY Semineri’nin çağrı konuşmacısı Samsung 
Electronics Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü 
Tansu Yeğen ise, Samsung’un başarı hikâyesini, 
ürün ve ilginç uygulamalarını anlattı. Eğitimde 
yüksek kalite, tüketimin kısıtlanması, üretime 
odaklanan ve ihracata yönelen Güney Kore’de 60 
yılda büyük bir dönüşüm yaşandığını anımsatan 
Yeğen, Türkiye ve şirketlerin de önceliklerinin 
hızla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. 80 ülkede 
220 ofisleri bulunduğunu söyleyen Yeğen, 286 bin 
çalışanı olan Samsung’un 2013’te 217 milyar dolar 

 Bruin: Genişband, sadece altyapı 
değil, stratejik bir ağ

Seminerin ilk günkü son çağrılı konuşmacısı olan 
Huawei’nin Singapur Yeterlik Merkezi Direktörü ve 
Başdanışmanı Nigel Bruin, genişbandın her geçen 
gün geliştiğine işaret ederek “30-40 megabit ile 
başlatılmasını” önerdi. 
“Sadece altyapı değil aynı zamanda stratejik bir 
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ağ” olarak tanımladığı geniş bandın (broadband) 
her ülke için ulusal ve milli olması, kimsenin ağ 
dışında bırakılmaması ve rekabete açıklığının 
önemini vurgulayan Bruin, dijitale öncelik 
verilmesini isteyip telekomünikasyon sektörünün 
işinin zor olduğunu söyledi. 
Bruin, “Artık değerin içerikte, kâr ise hizmetlerden 
sağlanıyor. Sadece erişim yeterince gelir 
sağlanmıyor aynı zamanda içerik hazırlamanız 
lazım” diye konuştu.
 
Bir ağın nasıl kurulması ve planlanması gerektiği 
konusunda da Bruin, şunları söyledi:
“Master planına ihtiyacınız var. Yukarıdan birinin 

karar vermesi gerekiyor. Hedefler belirlenmeli. 
Zorluk yaşıyorsanız muhtemelen doğru yoldasınız. 
Ağ, yüksek hızlı ve herkesi kapsayacak şekilde 
oluştutulmalı. Eko-sistem kurulmalı. Açık erişim 
kolay olmalı. İnovasyon sağlamalı.”
Değişik modellerden söz eden Bruin, 
konuşmasında ülkeler bazında finansal destek 
örneklerine de yer verdi.  Bruin, “Fiyat iyi ayarlanıp 
kontrol edilmeli. Daima aşağı doğru gitmeli. Hibrit 
erişim teknolojisi olmalı” dedi.

Çapa: Başarı, hazır olana gelir

BİMY’21 Semineri’nin ikinci günü büyük beğeni 
toplayan konuşmasına Gazeteci Emin Çapa, 
sözlerine “Son yıllarda, bu ülke önündeki önemli 
fırsatları kaçırdığı ve geri dönülmez bir yola girdiği 
için canım çok yanıyor” diyerek başladı.
“Kendimizi neden bu kadar önemsiyoruz?” 
sorusunun yanıtını çarpıcı örnek ve verilerle 
anlatmaya çalışan Çapa, yapılan bir araştırmada, 
“İnsanlar başarı için gayri ahlaki davranır mı?” 
evet diyenlerin yüzde 60 olduğuna işaret etti. 
 “Başarı aşk gibidir, hazır olana gelir. Ve başarı 
asla tekrarlanamıyor” diyen Çapa, tüm dünyada 
mahremiyetin öldüğü söyledi. 
Konuşmasında, “Türkiye ve gelecek uyumlu bir 
ikili mi?” ile “gelecek nasıl inşa edilir?“ sorularının  
yanıtını arayan Çapa, “Teşhis yoksa tedavi 
edemezsiniz” dedi. 
Çapa, Türkiye’nin eğitim, çalışma hayatı ve yüksek 
teknoloji ihracatına ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. 
2003’te 3 olan milyarder sayısının 2013’te 43’e 
yükseldiği kaydeden Çapa, İstanbul’un 37 kişi ile 
dünyada 5. şehir olduğu, artışın dünyada 4 iken 
Türkiye’de 14’u bulduğuna dikkat çekti. Çapa,  
gelişen ülkelerde 2002-2008 arasında yüzde 7,6 
büyüme hızı 2009-2012 arasında ise yüzde 5,4 
olduğunu Türkiye’nin ise bu oranların yüzde 5,9 ile 
3,9 şeklinde gerçekleştiğini bildirdi. 
                                
Bilimsel bilgide dev bir patlama olduğunu 

anımsatan Çapa, eski dünyada bilginin aritmetik 
(1-2-3-4...) yeni dünyada ise geometrik (2-4-8-
16...) arttığına vurgu yaparak yeni sorunun “Bu 
bilgiyi kim işleyecek?  Kim yararlı hale getirecek?” 
olduğunun altını çizdi.
İkinci gün konuşan Deponet Genel Müdürü Ender 
Kefoğlu, “Kablosuz İletişimde 802.11ac Yaygarası” 
başlıklı bir sunumunda, “Kablosuz ağ kullanıcılar, 
mevcut süratte şikâyetçi değil” dedi. 

Kefoğlu, kablosuz ağlara girmeden önce Elektrik 
ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers- 
IEEE) standartları (802.11b, 802.11a, 802.11b/a, 
802.11n ve 802.11ac) hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 
Sunumunda Kefoğlu, frekans bandının avantajları 
ve dezavantajları ile performansı etkileyen 
koşulları anlattı. 
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