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0 yılı aşkın bir süredir yayın, etkinlik
ve veritabanına dayalı katma değerli
hizmetlerle birçok başarılı projeye imza
atan şirketlerimiz, bilişim sektöründe
uzun yıllara dayanan deneyimli
çalışanları ile güçlü bir şirketler grubu
yapısında buluşuyor.

HAFTALIK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EKONOMİSİ GAZETESİ

www.bthaber.com

BTHaber, M2S, Bilişim Zirvesi ve
Btburada şirketlerinin oluşturduğu
BTHABER ŞİRKETLER GRUBU “Bilişim
sektöründe gündem oluşturmak ve
katma değer sağlamak” misyonu
ile hizmetlerine daha da güçlenerek
devam ediyor.

or more than 20 years, all of our companies
gather around a strong corporate group
with its experienced employees working in the
informatics sector for many years and it has been
coming through many successful projects such as
publications, events and database-centered value
added services.
BTHABER CORPORATE GROUP formed by BTHaber,
M2S, Bilişim Zirvesi – ICT Summit and Btburada
companies continue offering qualified services with
the mission “setting the agenda for ICT sector and
adding value”.
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BTHaber

Publishing and Event
Management Services Inc.

BTHaber carries on a business over 20 years of
experience with its expert staff by special events,
project services and publications that contribute
Turkey’s informatics sector development and our
country’s becoming an information society.
The company continue carrying out distinguished
projects such as informatics sector’s leading
publication BTHaber, Turkey’s first and only IT sector
reference source ‘Top 500 ICT Company Turkey’
research, the one and only publication prepared
especially for public sector managers ‘eGovernment’
magazine, bringing the public sector and the business
world together ‘eGovernment Roundtable Meetings’
and sectorial meetings.
ICT 500
Top 500 ICT Companies Research Publication
www.bilisim500.com
Our corporate group structured by the mission of
“setting the agenda for ICT sector and adding value”
has been taking the lead for many years in creating,
developing and practicing leader projects on value
added services.
Based on this, BTHaber proudly presents a detailed
study consisting of Turkish IT sector’s top 500
companies list according to their turnovers by the
general and sub-categories they operate in, the main
features and the noteworthy foresights about the
market.
The data in ICT 500 – TOP 500 ICT COMPANIES
research published every year for more than 15 years
is considered the sector’s most important mirror, a
guideline for companies which would like to invest in
Turkey or purchase companies from
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BTHaber Yayıncılık ve Etkinlik Hizmetleri A.Ş.
BTHaber, alanında uzman kadrosu ve
2O yılı aşan deneyimiyle Türkiye’de
bilişim sektörünün gelişmesi ve
ülkemizin bilgi toplumu olması yolunda
çok büyük katkıları olan yayınları,
özel etkinlikleri ve proje hizmetleriyle
birçok alanda faaliyet gösteriyor.
Bilişim sektörünün lider yayını olan
BTHaber, Türkiye’nin ilk ve tek bilişim

sektörü referans kaynağı olan ‘İlk 500
Bilişim Şirketi Türkiye’ araştırması,
kamu yöneticileri için özel olarak
hazırlanan tek yayın ünvanına sahip
‘eDevlet’ dergisi, kamu sektörü ile iş
dünyasını bir araya getiren ‘eDevlet
Yuvarlak Masa Toplantıları’ ve sektörel
buluşma toplantıları gibi çok özel
projelere imza atmaya devam ediyor.

Bilişim 500
İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırma Yayını
www.bilisim500.com
Bilişim Sektöründe gündem ve
katma değer sağlama’’ misyonu ile
yapılanmış olan Şirketler Grubumuz,
uzun yıllardan bu yana katma değerli
hizmetlere ilişkin alanlarda lider
projeler yaratma, geliştirme ve
uygulama konularında önderliğini
sürdürüyor.
Buradan yola çıkarak, Türk bilişim
sektörünün ciroları itibariyle en

büyük 500 şirketini genel ve faaliyet
gösterdikleri alt kategoriler itibariyle
sıralayan, pazar hakkında öngörü
ve özellikleri belirleyen detaylı bir
çalışmayı her yıl kamuoyuna gururla
sunmaktadır.
15 yılı aşkın süredir yayımlanmakta
olan Bilişim 500 – İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM
ŞİRKETİ Araştırması‘na ilişkin veriler,
sektörün en önemli ve tek aynası

olarak algılanmakta, Türkiye’de
yatırım yapmak ve/veya şirket satın
almak isteyen yabancı yatırımcılara
rehber olmakta ve bilişim şirketlerinin
yanı sıra kamu ve özel sektör
alımlarında bir referans olarak
kullanılmaktadır.
‘’Bilişim 500 – İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM
ŞİRKETİ Araştırması’ sonuçları bir
tören ile kamuoyuna açıklanmaktadır.

Ödüllerin sahipleri ile buluştuğu törene
bilişim sektörünün en üst düzey
yöneticileri, yabancı ticaret ataşeleri
ve basın yoğun ilgi göstermektedir.
Araştırmasını M2S Araştırma ve
Pazarlama A.Ş.’nin gerçekleştirdiği,
ödül töreni etkinliğini ise Bilişim
Zirvesi Etkinlik Ltd Şti.’nin hazırladığı
araştırma yayını BTHaber A.Ş.’nin
tescilli markasıdır.

“ICT 500 – TOP 500 ICT COMPANIES” research results
are announced to the public via a ceremony. In
this special event, the awards are presented to the
companies and the ceremony is closely followed
by senior managers of the ICT sector, foreign
commercial attaches and the press.
Having M2S carry out the research and Bilişim Zirvesi
Events Co. Ltd. organize the award ceremony; the
research publication is
a registered trademark of BTHaber Inc.
BTHaber Newspaper

BTHaber Gazetesi
BTHaber Haftalık Bilgi Teknolojileri
ve Ekonomisi Gazetesi, dünyanın
sayılı rekabetçi ve lider ülkelerinden
birisi olma ulusal hedefimiz
doğrultusunda, her hafta gündem
yarattığı ve gündeme taşıdığı
konuları ile bilişim teknolojilerinin
tartışmasız güç ve önemini, strateji
ve politikaları, kamu ve özel sektör
yaklaşımlarını kamuoyu ve iş
dünyasına taşıyan çok önemli bir
teknoloji köprüsüdür. BTHaber,
ülkemizde bilişim sektörünün
gelişmesi ve ülkemizin bilgi toplumu

Turkey and used as a reference for public and private
sector purchasing.

olması yolunda 20 yılı aşkın bir
süredir üstlendiği görevi tarafsızlık
ilkesi ile yerine getirmeye devam
ediyor. Haftalık tirajı 8.000 adete
yaklaşan gazete okurunun %35’ini
Bilgi Teknolojileri sektörü, %65’ini
ise finans, otomotiv, sağlık gibi
pek çok farklı sektörlerdeki işinde
bilişimi kullanan profesyonel
yöneticiler ve kamu sektörü
oluşturmaktadır.

BTHaber Weekly Information Technologies and
Economy Newspaper is a significant technology
bridge carrying the agenda created by itself or
carefully chosen each week, the strategies, policies,
indisputable importance and power of informatics
technologies, public and private sector approaches
to the public and business world with the aim of
becoming one of the world’s most competitive and
leading countries in technology. BTHaber fulfills its
duty for more than 20 years to improve informatics
sector in our country and transform Turkey into an
information society objectively. The newspaper’s
weekly circulation is 8.000. 35% of those readers
are professional managers and public officers
from information technologies sector, 65% is from
finance, automotive, health and many other sectors,
mainly using informatics in their business heavily.

BTHaber.com ise; son dakika
haberleri, en yeni teknolojiler,

BTHaber.com is an important news portal sharing
information on breaking news, latest technologies,
cooperations, investments and events from the
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business world on its website, on its social media
accounts as well as via special newsletters sent to the
portal members.
BTHaber Newspaper Sectorial Inserts
BTHaber Newspaper’s sectorial inserts which consist
of solutions and innovations towards the needs of
sectors which use technology frequently such as
Telecommunication, Finance, Health, Defense, Retail and
Logistics are followed closely by the business world’s
decision makers. BTHaber Newspaper keeps reaching
towards C level managers such as CXO by its special
content publications.
BTnet.com.tr
BTnet news portal addresses young managers of
business and informatics world and all professionals
interested in technology. It shares instantaneous
digital news and innovations such as new technologies,
products and applications with its followers for more
than 20 years now. Every day, BTnet offers very special
privileges to its followers by its daily bulletins and it also
shares news on social media accounts.
eGovernment Magazine
Being the only informatics publication addressing the
public, local administrations, universities and NGOs;
eGovernment magazine is a valuable information sharing
platform for business world and the public. eGovernment
magazine successfully continues to fulfill its mission
“being the voice of informatics for the public” for more
than 12 years with its eyeful content covering the agenda
of the public, new regulations, strategies, policies, latest
technologies, public solutions and services.
eGovernment Round Table Meetings
Organized by eGovernment magazine “eGovernment
Roundtable Meetings” have the aim of sharing
e-transformation projects carried out by the
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işbirlikleri, yatırımlar, iş dünyasının
gündemindeki etkinlikler gibi
bilgileri hem web sitesi üzerinden,
hem sosyal medya hesaplarından
takipçilerine, hem de portal
üyelerine özel bültenlerle ulaştıran
önemli bir haber portalıdır.
BTHaber Gazetesi
Sektörel Ekler
BTHaber Gazetesi’nin, bilişim
teknolojilerinin ağırlıkla kullanıldığı
Telekom, Finans, Sağlık, Savunma,
Perakende, Lojistik gibi sektörlerin
ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve
teknolojilere yer verdiği sektör özel
ekleri, iş dünyası karar vericileri
tarafından ilgiyle takip ediliyor.
BTHaber Gazetesi aynı zamanda
CXO gibi iş dünyası C seviyesi
yöneticilerine, özel içerikli yayınlarla
da ulaşmaya devam ediyor.
BTnet.com.tr
İş ve bilişim dünyasının genç
yöneticilerine ve teknolojiye meraklı
her kesime hitap eden BTnet haber
portalı; teknoloji, yeni ürünler,

uygulamalar gibi anlık dijital haber
ve yenilikleri yirmi yıla yakın bir
süredir takipçileri ile paylaşıyor.
Her gün, günün gelişmelerini
aktardığı günlük bültenleri ile
takipçilerine çok özel bir ayrıcalık
sunan BTnet haber portalı, anlık
haberlerini takipçilerine sosyal
medya hesapları üzerinden de
iletmektedir.
eDevlet Dergisi
Kamu, yerel yönetimler, üniversite
ve sivil toplum kuruluşlarının
karar vericilerine yönelik tek
bilişim mecrası olan eDevlet
Dergisi; iş dünyası ile kamu için
çok değerli bir bilgi paylaşım
platformudur. Kamu gündemi,
yeni düzenlemeler, strateji ve
politikalar, son teknolojiler, kamu
çözüm ve hizmetlerinin yer aldığı
eDevlet Dergisi, başta Kamu Bilgi
İşlem Daire Başkan ve çalışanlarının
yakın odağında 12 yılı aşkın bir
süredir ‘Kamunun Bilişim Sesi’
olma misyonunu başarıyla yerine
getirmeye devam ediyor.

eDevlet Yuvarlak Masa Toplantıları
eDevlet dergisi tarafından
düzenlenen “eDevlet Yuvarlak
Masa Toplantıları”, devlet tarafında
ilerleyen e-dönüşüm çalışmalarının
şeffaf ve anlaşılır bir şekilde
kamuoyuna aktarılması amacıyla
gerçekleştiriliyor. eDevlet Yuvarlak
Masa Toplantıları, devletin organik
yapısı içinde diğer kurumlarla olan
ilişkilerini daha iyi anlamak ve analiz
etmek üzere; e-Devlet projelerini
hayata geçiren kurum temsilcileri
ile bilişim sektörü temsilcilerini
bir araya getiren, strateji ve
çözümlerin paylaşıldığı çok değerli
bir platformdur.
eDevlet Yuvarlak Masa
Toplantılarının içeriği, BTHaber,
e-Devlet yayınlarının yanı sıra BTnet
ve BTHaber.com siteleri aracılığıyla
ilgili kitlelere doğrudan ulaştırılıyor.
Next Step Toplantıları
Dünyada e-dönüşümün hızlanmasıyla
birlikte, şirketler hem verimliliklerini
artırmak hem de rekabet ortamında
avantajlı konuma gelmek amacıyla

pek çok bilişim projesini hayata
geçirdi. Yeni projelerle de bu süreci
sürdürmeye devam ediyorlar.
Hayata geçirilen ve planlanan bu
projelerin, arka planda yer alan
süreçleri daha iyi hale getirmesi
yalnızca müşteriye sunulan hizmet
kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı
zamanda şirketlere ve kurumlara
projelerini daha hızlı sunarak,
fikirden ürüne geçiş sürecini önemli
ölçüde kısaltıyor.
Bilgi teknolojileri, şirketlerin
birlikte çalıştığı diğer kurumlarla
ve müşterileriyle olan ilişkilerini ve
rekabet gücünü doğrudan etkiliyor.
Tüm bunlardan dolayı BTHaber,
Türkiye’nin önde gelen şirket ve
kurumlarının yaşadığı tecrübeleri
dinleyerek ihtiyaçlarını daha iyi
anlamak ve paylaşmak amacıyla
Next Step Toplantılarını düzenliyor.
Toplantının içeriği, BTHaber
tarafından hazırlanan BTHaber
Next Step özel yayınının yanı
sıra, BTHaber.com ve BTnet.com.
tr siteleri aracılığıyla ilgili kitlelere
doğrudan ulaştırılıyor.

government with the public opinion clearly.
eGovernment Roundtable Meetings are valuable
platforms where informatics sector representatives
and institution representatives which put
eGovernment projects into practice come together in
order to share strategies and solutions for analyzing
and understanding the government’s relationship with
other institutions in its organic structure.
The content of eGovernment Roundtable Meetings
may be reached directly by the public via BTHaber,
e-Government publications as well as BTnet and
BTHaber.com websites.
Next Step Meetings
With the acceleration of e-transformation in the
world, many companies put many informatics projects
into practice in order to be advantageous in the
competitive environment and increase effectiveness.
They keep sustaining this process by new projects.
Enhancing the background processes of the planned
and actualized projects does not only improve the
quality of services offered to customers, but also
makes companies and institutions offer its projects
faster thus significantly shorten the transition process
from idea to product. Information technologies
directly affect companies’ relationships with their
partner institutions and customers, as well as their
competitive power.
Therefore; BTHaber organizes Next Step meetings
in order to hear experiences thus understand and
share the needs of Turkey’s leading companies and
institutions.
The content of the meetings may be reached directly
by the public via BTHaber Next Step special publication
as well as BTnet and BTHaber.com websites..
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M2S

Research and
Marketing Services Inc.

M2S creates and applies unlimited alternatives of
value added projects such as tailored research
projects for private companies in the competitive
business world, analysis and reports that direct
and feel the pulse of the sector, electronic mail and
reporting services based on M2S database supporting
companies’ marketing processes, and sales directing
projects created considering sectorial, regional and
numeric criteria.
RESEARCH SERVICES
Sectorial Research Services
Sectorial researches are done via CATI (computer
aided telephone interviews) method in order to
question customers’ products and services by their
own questions.
SME Research Services
SME researches are done by surveys and face to face
interviews with customers’ own questions to measure
their products’, solutions’ and services’ quality. The
target of SME researches are ICT, finance and SME
banking sectors.
Consumer Trends Research Services
Consumer Trend researches are done in 15 cities\
counties with more than population of 500.000
people, using face to face survey method with 1300
people. The research is carried out periodically
every three months in order to monitor customers’
information levels towards products, brands and
advertisements with standard questions. All data is
reported according to basic parameters such as age,
gender, socio-economic status and education levels.
Other Research Services
M2S has the capacity to take actions towards
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M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.
M2S’in rekabetçi iş dünyasında
şirketlere özel geliştirdiği araştırma
projeleri, sektörün nabzını tutan
ve yön veren analiz ve raporları,
şirketlerin pazarlamasına aracılık
eden M2S veritabanına dayalı
elektronik posta ve raporlama
hizmetleri, sektörel, bölgesel,
sayısal kriterlere dayanan satış
yönlendirme projeleri ile sınırsız
olasılıkta alternatifli katma değerli
projeler yaratıyor ve uyguluyor.

Araştırma Hizmetleri
Sektörel Araştırma Hizmetleri
Sektörel araştırmalar, CATI
(bilgisayar destekli telefon anketi)
yöntemi ile yapılan, müşterilerin
kendi ürün, çözüm ve hizmetlerini
sorgulamak üzere kendi soruları ile
katıldığı araştırmalardır.
Kobi Araştırma Hizmetleri
KOBİ araştırmaları, Türkiye temsili
ve yüzyüze anket yöntemi ile

yapılan, müşterilerin kendi
ürün, çözüm ve hizmetlerini
sorgulamak üzere kendi soruları
ile katıldığı araştırmalardır. KOBİ
araştırmalarının hedefi bilişim
sektörü ve finans sektörü KOBİ
bankacılığı bölümleridir.
Tüketici Trend Araştırma
Hizmetleri
Tüketici Trend araştırması,
nüfusu 500 bin üstü 15 il ve
ilçe merkezlerinde 1300 kişiyle
yüzyüze anket yöntemi ile yapılan
bir araştırmadır. Tüketicilerin
ürünlere, markalara ve
reklamlara ilişkin bilgi düzeyleri
ve değerlendirmelerini düzenli
olarak, standart sorular aracılığı
ile takip etme imkanı sunan
ve her üç ayda bir yürütülen
çalışmadır. Tüm veriler yaş,
cinsiyet, sosyo ekonomik statü,
eğitim gibi temel değişkenlere
göre raporlanır.

Diğer Araştırma Hizmetleri
M2S, şirketlerin özel araştırma
isteklerine yanıt vermektedir.
Araştırma yöntemi, müşterinin
ihtiyacına göre önerilmektedir.
Yüzyüze veya CATI (bilgisayar
destekli telefon anketi) yöntemi ile
yapılabilir. DPT gelişmişlik endeksi
ve TÜİK verileri baz alınarak çeşitli
modellemeler yapılabilir.

Katma Değerli
Pazarlama Hizmetleri
Veritabanı Oluşturma ve
Güncelleme Hizmetleri
Müşterilerin mevcut veritabanının
güncellenmesi, eksiklerinin
tamamlanması veya hedefledikleri
sektör ve görevdeki kişilerin
bulunarak bir veritabanı haline
getirilmesi hizmetidir.
Veritabanı Barındırma Hizmetleri
Veritabanı barındırma hizmeti,
müşterilerin veritabanlarının
M2S’de tutulması ve güncellenmesi
hizmetidir.
Telemarketing Hizmetleri
Telemarketing, şirketlerin ürünleri,
çözüm ve hizmetleri hakkında
bilgi vermek ve hedef kitlesinden
bilgi almak veya randevu organize

etmek üzere yapılan şirkete özel
çalışmalardır. Telemarketing
çalışmaları tüm sektörleri hedefler.
Postaban Hizmeti
Postaban, internet kanalı ile
izinli M2S datası üzerinden
şirketlerin hedef kitlelerine
doğrudan ulaşabileceği, sürekli
iletişim sağlanabilen e-pazarlama
platformudur. Gönderilen
e-postaların etkinliği Postaban
raporları ile ölçümlenebilir. Şirketler
kendi veritabanlarına gönderi
yapabildiği gibi M2S izinli veritabanını
da kiralayarak kullanabilirler.
Postaban üzerinden; ulaşım raporu
(giden ve gitmeyen), okunma raporu,
okuyanların listesi (sadece müşteri
verisi kullanımlarında), link raporu ve
ulaşmayan e-posta raporu gibi pek
çok rapora erişmek mümkündür.
Ürün ve hizmet tanıtımları,
kampanya, etkinlik, kongre, fuar
duyuruları ve düzenli e-bülten
gönderileri gibi çok amaçlı iletişim
için platform olan Postaban servisi,
geleneksel pazarlama yöntemlerine
alternatif olarak daha düşük maliyet
ve daha hızlı bir şekilde pazarlama
aktivitelerini yürütmek isteyenler için
ideal bir çözümdür.

companies’ special research requests. The research
method is recommended according to the customer’s
needs. The face to face or CATI methods may be
used. Various models are offered based on
DPT Development Index and Turkish Statistical
Institute data.
VALUE ADDED MARKETING SERVICES
Database Setting and Updating Services
It is the service of updating customers’ existing
database, completing the missing sections or finding
targeted sectors and professionals and creating a
database.
Database Storage Services
It is the service of database storage, keeping
customers’ database at M2S and updating the
relevant databases.
Telemarketing Services
Telemarketing services are company specific
projects that inform customers about certain
products, solutions and services, collect information
from the targeted customers and ask for
appointments. Telemarketing targets all sectors.
Postaban Services
Postaban is an e-commerce platform through
which the companies’ target group can be directly
accessed and stay connected by the internet channel
via authorized M2S data. The effectiveness of the
sent e-mails can be measured by Postaban reports.
Companies may use their own database but also
may rent and use M2S authorized database. It is
possible to reach many reports on Postaban such as
delivery reports (sent / not sent), read reports, list
of the customers who read the input (only for the
customer data usage), link reports and undelivered
e-mail reports.
Being a multi-purpose communication platform
for product and service promotions, campaigns,
event and conference announcements, periodical
e-newspaper mailings, Postaban service is a
cost-effective and fast alternative to conventional
marketing methods and activities.
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Bilişim Zirvesi
Events Co. Ltd.

Bilişim Zirvesi continues organizing Turkey’s
most significant events in information and
technology area along with the innovations
it brings in.
Bilişim Zirvesi creates event platforms on
the basis of projects introducing informatics
technologies with all sectors, interiorizing
new technologies in the business world
thus increasing effectiveness. It channels
all its energy for shaping new projects and
brings companies together in different
geographical coordinates.
International “ICT Summit NOW” event is
organized every year since 2000, making
Turkish Business World discuss about its
interaction with technology today and in
the future.
ICT Summit NOW for Kids
ICT Summit NOW for Kids, worthily to
Turkey’s strong perception throughout the
world, is a summit bringing kids and new
trends in technology together in the axis
of FUTURE.
The summit discusses today and tomorrow
of kids not grown by technology but born
into technology with experts. It shares ideas
on topics such as the role of technology in
the future, precautions towards technology
and threats created by it. Along with
information platforms, it offers kids to
experience the new technology trainings by
workshops and applications
The summit with its profound content has a
mission of bringing together the technology
producers and consumers in an intergenerational environment and enlightens the
participants about the directions to pursue.
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www.bilisimzirvesi.com.tr

Bilişim Zirvesi Etkinlik Ltd. Şti
Bilişim Zirvesi, Türkiye’nin bilgi
ve teknoloji alanındaki en önemli
etkinliklerine kattığı yeniliklerle
imza atmaya devam etmektedir.
Bilişim Zirvesi, bilişim
teknolojilerinin tüm sektörler
tarafından kavranması, yeni
teknolojilerin iş dünyasında
içselleştirilerek, yansımaların ve
verimliliğin artırılmasına yönelik
projeler gerçekleştirmesi esasına

dayanan etkinlik platformları
yaratarak tüm enerjisini bu amaca
yönelik projeler üreterek farklı
coğrafi noktalarda buluşturur.
2000 yılından bu yana
gerçekleştirmekte olan
uluslararası ‘’ICT Summit NOW
Bilişim Zirvesi’’ her yıl Türk
İş Dünyası’nın teknoloji ile
etkileşiminin bugününü ve
geleceğini konuşturuyor.

ICT Summit NOW for Kids Çocuklar İçin Bilişim Zirvesi

ww.bzcocuk.com

ICT Summit NOW for Kids –
Çocuklar İçin Bilişim Zirvesi,
Türkiye’ mizin dünyadaki bugünkü
güçlü algılanışına yakışır şekilde
GELECEK teması ekseninde Çocuk
ve Teknolojideki yeni trendleri
buluşturan ve yaşatan bir Zirve’dir.
Zirve; Teknlojiyle büyüyen değil,
teknolojiye doğan çocukların
bugününü ve yarınını uzman
ağızlardan ele alır, konuşturur,

teknolojinin geleceğimizdeki
rolünü, tedbir ve tehdit konularını
paylaşır, bilgi platformunun
yanında atölyeler ile uygulamalı
yeni teknoloji eğitimlerini
çocuklara yaşatır.
Yoğun içeriği ile Zirve; gündemdeki
teknolojiyi üreten ve tüketen
kitleleri kuşaklararası iletişimde
buluşturmayı başaran ve yol
gösteren ana misyona sahiptir.

ICT Summit NOW – Bilişim Zirvesi
ICT Summit NOW - Bilişim Zirvesi,
Türkiye’yi merkez alan büyük bir
coğrafyanın teknoloji alanında lider,
iş ve işbirliği etkinliğidir.
2000 yılından bu yana
gerçekleşmekte olan Zirve; kurumsal
alandaki teknoloji dinamiklerinin
geliştirilerek ve iş dünyasında
yaygınlaştırılarak kıtalararası
düzeyde işbirlikleri oluşmasına
öncülük yapan, iş dünyasının
gelişmesine köprü olan bir üs olma
konumu taşımaktadır.
ICT Summit NOW – Bilişim
Zirvesi, konferansları, forumları
ve seminerlerinde, eşleştirme
ve buluşturma ortamları, sergi
alanları ve sosyal etkinliklerinde,

bilişimin her katmanında oyuncu
olan profesyonelleri, işinde ve
hayatında bilişimi barındıran geniş
kitlelerle buluşturur ve dijital
dünyanın limitlerini zorlayarak her
yıl yeni temaları ile kendini yeniler.
Konferanslardan ortaya çıkan
sonuçlar, sektöre yön verir. Krizler
ile başetme ve fırsata çevirme, işini
büyütme, devlet desteklerinden fayda
sağlama gibi pek çok konuda gerekli
ve değerli bilgiyi kitlelere ulaştırır.
Bilişimi merkeze yerleştirerek,
bireyler, kurumlar, sektörler,
ülkeler ve kültürler arasında bilgi
ve teknolojinin bütünleştiği devamlı
kendini yenileyen yeni tematik
yapısıyla bugünü geleceğe bağlıyor.

BTvizyon Anadolu Toplantıları (*)
BTvizyon Anadolu toplantı
etkinlikleri, bilişim teknolojilerine
ilişkin güncel ve gelecek
vizyonların, deneyim, bilgi ve
çözümlerin paylaşıldığı bir toplantı
platformudur.
‘BTvizyon Anadolu Toplantıları’
etkinlikleri; önde gelen bilişim
firmaları ile Anadolu’nun çeşitli
illerindeki firmaları buluşturuyor.
Anadolu’nun çeşitli illerinde 2002

www.ictsummit.com.tr

www.btvizyon.com.tr
yılından bu yana gerçekleşen
BTvizyon etkinliklerinde
sağlayıcılar, teknoloji sunumlarını
yaparak, çözüm gösterileri
alanlarında ürünlerini ve
çözümlerini tanıtırken, mevcut
ve aday müşterileriyle yüzyüze
görüşme olanağı bulmaktadırlar.
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

(*)

BTvizyon Anadolu etkinlikleri
Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi tescilli markasıdır.

ICT Summit NOW
ICT Summit NOW is a leader business and cooperation
event for a huge territory,
Turkey being the center of it.
The summit is organized since 2000, it is considered
as a base and a bridge guiding companies for
intercontinental cooperation by developing and
expanding technology dynamics in the corporate
world.
ICT Summit NOW assembles professionals from all
levels of informatics with large masses who have
informatics in their lives under the same roof with its
conferences, forums, seminars, matching and meeting
environments, fair areas and social events by pushing
the limits of the digital world and having a new theme
every year to renovate itself. The results of the
conferences direct the sector. Much necessary and
valuable information is shared with masses such as
managing the crisis, turning them into opportunities,
expanding business and benefiting from government
grants.
It connects today to the future via its ever-renovating
thematic structure integrating information and
technology with individuals, institutions, sectors,
countries and cultures by placing informatics in the
center.
BTvizyon Anatolia Meetings
www.btvizyon.com.tr
BTvizyon Anatolia meetings are platforms to share
current and future visions, experiences, knowledge
and solutions in informatics technologies.
‘BTvizyon Anatolia Meetings’ events bring leading
informatics companies together with companies from
Anatolia’s various cities. In BTvizyon events, carried
out since 2002 in different cities of Anatolia, suppliers
make technology presentations and promote
their products and solutions as well as have the
opportunity to meet with their existing or potential
customers face to face.
BTvizyon Anatolia events are registered trademark of
Bilişim Zirvesi Events Company.
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Technology Platform Conferences
www.teknolojiplatformlari.com
Technology Platforms are special
environments where current “technology”
topics are discussed, and the platforms are
so unique that they share the same contents
with ‘BTHaber Special Insert and Files’
interactively.
“Technology Platforms” accumulate private
sector managers and expert technology
companies’ managers every year in a
BTHaber file and a platform conference
since 2006.
BTHaber presents hot topics, hidden sides of
the news and expert opinions to the business
world with these platforms. Platform
topics are set by the BTHaber Special File
publication, prepared before the conference.
Following the file, thanks to Bilişim Zirvesi
Events Company and “Technology Platforms”,
an interaction environment is created in
the conferences with presentations and
panels on technology. With the BTHaber
Special Insert event is shared with BTHaber
followers.
Summit Design Awards
www.zirveodulleri.org
The first of “ICT Summit NOW DESIGN
Awards” was organized in 2014, as a part of
ICT Summit NOW’14 event, being a sign of
innovation and distinctness. It is a product
design competition completing the sector’s
need in this area.
Via this competition, the target is to create
the ideal platform for focusing on new
products and high quality designs as well
as to monitor technological developments
closely.
The category leaders elected by the jury
and popular votes receive their awards by
a ceremony. Following the ceremony, an
extensive catalogue is prepared by BTHaber
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Teknoloji Platform Konferansları - www.teknolojiplatformlari.com
Teknoloji Platformları, güncel
‘’Teknoloji’’ konularının
paylaşıldığı etkinlik ve aynı
içerikteki ‘BTHaber Özel Ek
ve Dosyası’ ile etkileşimli bir
paylaşım platformu olma
özelliğine sahiptir.
‘’Teknoloji Platformları’’,
özel sektör yöneticileri ile
teknolojide söz sahibi kuruluşların
yöneticilerini 2006’dan bu yana
her yıl BTHaber dosyasında
ve platform konferanslarında
buluşturmaya devam ediyor.
BTHaber bu platformlarda,
gündemdeki sıcak konuları,

haberlerin perde arkasını,
uzmanların görüşleriyle iş
dünyasına sunuyor. Platform
konuları konferanstan evvel aynı
konuda hazırlanan BTHaber Özel
Dosyası ile başlıyor. Ardından
Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi
ile ‘’Teknoloji Platformları’’
konferanslarında teknoloji
alanındaki sunumlar ve panellerde
etkileşimli paylaşım ortamı
yaşanıyor. Gerçekleştirilen
platformlar sonrasında yayınlanan
BTHaber Özel Eki ile etkinlik
detayları tüm BHhaber okuyucuları
ile paylaşılıyor.

Design Awards – Zirve Ödülleri - www.zirveodulleri.org
İlkinin 2014 yılı ICT Summit NOW
Bilişim Zirvesi’14 etkinliğinde
bir yenilik ve farklılık olarak
ortaya konduğu “ICT Summit
NOW DESIGN Awards – Zirve
Ödülleri” sektörün önemli bir
eksiğini tamamlayan ürün dizayn
yarışmasıdır.
Bu yarışma ile yeni ürünler
üzerinde yoğunlaşarak üstün
tasarımlı ürünleri belirlemek

ve teknolojik ilerlemenin
gözlemlenmesi için ideal bir
platform oluşturma amacı ön
plandadır.
Seçici kurul ve halk oylaması ile
belirlenen kategori birincilerine
ödülleri tören ile teslim
edilmektedir. Tören sonrasında
ise yılın Design Awards
yarışmasına tüm katılmış olan
ürünlerin detaylarını içeren şık

bir katalog BTHaber tarafından
hazırlanmakta ve tüm sektör ile
paylaşılmaktadır.
Son 1 yıl içerisinde üretilmiş,
satışa çıkmış ya da çıkacak
ürünlerin yarıştığı platformda
değerlendirme, seçici kurul
ve web sitesi üzerinden
katılımcılarının oylaması sonucu
gerçekleştiriliyor.
Seçici Kurul değerlendirmesinde
ise Tema, İnovasyon, İhracat
Potansiyeli, Estetik, İşlevsellik,
Gerçekleştirilebilirlik, Güvenlik,
Sürdürülebilirlik kriterleri esas
alınıyor.

• Yarışmaya katılan ürünlerin
tamamı ücretsiz olarak
Zirve ödülleri kataloğunda
tanıtılıyor.
• Ödül alan ürünler için
firmalara “Design Awards”
logosu kullanım hakkı
veriliyor.
• Tüm yarışan ürünler
www.zirveodulleri.org
adresinden ve sosyal medya
hesaplarımızdan duyuruluyor
ve oylama için tanıtımlar
yapılıyor.

Roundtable Buluşma Toplantıları
‘’Roundtable Buluşma Toplantıları’’
kahvaltı veya öğle yemeği sırasında,
bir masa etrafında seçilmiş ve
özel davetli kitlenin katılımıyla
gerçekleştiriliyor.
Pek çok CXO için gündemin
tepesinde Bilişim Teknolojileri
yer alıyor. Teknolojiyi kullanarak
yeni pazarlara hızlı ve başarılı
bir giriş yapmak, yeni ürün ve
hizmetleri müşterileri için çok
daha kişiselleştirilmiş bir iş
dünyasında var olabilmek onlar

için birinci sırada. Tüm dikey
sektörler, genelinde dönüşüm
sürecindeki en önemli konuların
büyük veri / analitik, sosyal ve
mobil gibi paradigmalardaki
kilit taşı niteliğinde konular
olduğuna inanıyor. Bu
doğrultuda, “Roundtable Buluşma
Toplantıları”, yöneticilerin
özel ve uzman bir kitle ile
gündemlerindeki maddeler ve son
gelişmeler üzerine sohbet etme
olanağını sunuyor.

consisting of the details of all products
attended Design Awards competition that year,
shared with the sector.
Products that manufactured or started to be
sold in the last 1 year or to be sold in the future
compete in the competition. The evaluation is
done by the selection committee along with
participants’ voting process through the event’s
website.
In the selection committee evaluation, the base
criteria are theme, innovation, export potential,
aesthetics, functionality, realizability, security
and sustainability.
• Products attending the competition are
promoted in the Summit Awards catalogue
free-of-charge.
• Awarded products’ companies are
granted the right to use the logo of
“Design Awards”.
• All products in the competition are
promoted in www.zirveodulleri.org
website and other social media accounts
for voting processes.
Roundtable Gathering
Meetings
“Roundtable Gathering Meetings” take place
during a brunch or a lunch, with a selected and
invited special group of professionals.
For many CXO, the top ring of the agenda
consists of Information Technologies. It is
the most important issue for them to use the
technology to enter new markets immediately
and successfully and exist in the business
world whose products and services are more
customized for customers than ever. All vertical
sectors believe that big data, analytics, being
social and mobile are the keystones in the
process of transformation. In this direction,
“Roundtable Gathering Meetings” provide the
opportunity for the managers to think over the
agenda and latest developments with a small
group of specialists and experts.
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www.btburada.com.tr
Btburada
Advanced Technology Products Co. Ltd.
Started its life in 2014 as a member of
BTHABER Corporate Group, Btburada
Advanced Technology Products Co.
Ltd. is a young and dynamic company
bringing in solutions to the Turkish
market such as backup, emergency - crisis
management and information security
systems developed by the world’s leading
companies. The company continues
its business meticulously with the aim
of being one of the most preferred
companies in the informatics sector with
the advanced technology solutions and
customer satisfaction it offers.
By actualizing a developed business
partnership channel structure in order to
transmit its products and solutions to the
customers throughout Turkey; Btburada
continues to grow day by day thanks to the
advantages and opportunities it provides.
Btburada also carries out sales-relatedactivities directly with institutions.
BTburada, along with the power and
reputation of BTHaber Corporate Group
carrying on a business over 25 years
of experience with its expert staff, puts
research and development activities
into practice and contributes to Turkey’s
technological development.
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Btburada İleri Teknolojik Ürünler Ltd. Şti.
BTHABER Şirketler Grubu
üyesi olarak 2014 yılında
faaliyetlerine başlayan
Btburada İleri Teknolojik
Ürünler Ltd. Şti. dünyanın
önde gelen şirketlerinin
geliştirdiği yedekleme,
olağanüstü durum ve felaket
yönetimi ve bilgi güvenliği gibi
çözümleri Türkiye pazarına
kazandıran genç ve dinamik
bir şirkettir. Sağladığı ileri
teknoloji çözümleri ve müşteri
memnuniyetinin her zaman en
ön planda yer aldığı hizmetleri
ile kısa sürede bilişim
sektörünün en çok tercih
edilen şirketlerinden birisi
olma hedefiyle çalışmalarına
devam ediyor.
Ürün ve çözümlerinin tüm
Türkiye genelinde yaygın

bir şekilde müşterilerine
ulaştırılabilmesi için gelişmiş
bir iş ortaklığı kanal yapısını
hayata geçiren Btburada,
sağladığı avantajlar ve
fırsatlarla bu yapısını her
geçen gün büyütmeye devam
ediyor. Btburada, ayrıca
kurum ve kuruluşlar için
doğrudan satış faaliyetleri de
yürütüyor.
BTburada, bağlı bulunduğu
BTHABER Şirketler
Grubu’nun 25 yıllık bilgi
birikiminin verdiği güç ve
dinamik, tecrübeli ve her biri
alanında uzman olan ekibi
ile aynı zamanda Araştırma
ve Geliştirme faaliyetleri
yürütüyor ve Türkiye’nin
teknolojik gelişimine de
katkıda bulunuyor.

Çözümler
FALCONGAZE
SecureTower bilgi
güvenlik sorunlarını
çözmek ve personel
verimliğini analiz
etmek için üretilmiş bir
yazılımdır
GDATA
Ödüllü virüs koruması
kullanarak, her tür
zararlı yazılımlara
karşı şirket ağını
korur. Sunucular, iş
istasyonları, dizüstü
bilgisayarlar ve Android
cihazlar için merkezi
kontrol ve otomatik
koruma içerir.
JALASOFT
Hızlı, esnek ve uygun
fiyatlı bir şekilde ağın
sağlıklı gözlemlenmesini
sağlar.

Solutions
FALCONGAZE

JETICO
Jetico Personal Firewall
yazılımı bilgisayarınızı
ağa veya internete bağlı
iken hacker saldırıları ve
zararlı yazılımlara karşı
korur.
MI SWITCH
MI Switch OFFICE IP
teknolojisine dayanan
modern bir iletişim
çözümüdür. Modüler
mimarisi ile küçük ve
orta ölçekli şirketler için
birçok özelliği üzerinde
barındıran ideal bir
santral çözümüdür.
MI Switch Entreprise
büyük işletmeler veya
kapasitesi (5.000
müşteriye kadar)
olan şirketler için
çeşitli çözümler sunan
müşteri ihtiyaçlarına
göre uyarlanmış bir
çözümdür.

SecureTower software is developed
in order to solve information security
problems and to analyze personnel
efficiency.
GDATA
It protects the company network against
malicious software by using its awardwinning virus protection. It provides
central and
automatic protection for servers, work
stations, laptop computers and Android
devices.
JALASOFT
It allows healthy monitoring of the network
in a fast, flexible and cost-efficient manner.
JETICO
Jetico Personal Firewall software protects
your computer against hacker attacks and
malicious software while connected to a
network or internet.
MI SWITCH
MI Switch is a modern communication
solution based on OFFICE IP technology.
BY its modular architecture, it is an ideal
switchboard solution with many features
for small and middle sized enterprises.
MI Switch Enterprise is a tailored solution
for larger enterprises with up to 5000
customers’ capacity and their needs.
MINDARRAY
The network enables system and
application monitoring. MINDARRAY comes
up with a solution even before a problem
occurs.
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NAKIVO
It enables backing up the virtual machines on
Vmware at a set time or manually over LAN
or WAN to a source outside of local and other
networks.
STELLAR
It is a safe solution to repair broken or
damaged SQL Server database.
Services Augmented Reality
It is the service of uniting physical and virtual
worlds surrounding us by the augmented reality
technology. It is provided by implementing
equipment’ real images on virtual objects..
Maintenance Services
The services in this context are covering an
extensive critical technical services as well as
integrated management services. It is provided
for companies to focus on the real business
and give the needed technical support and
maintenance by the expert and certified teams.
Security Services
Security services are given by configuring the
companies’ informatics security with end to end
solutions such as Firewall and IPS for network
security, web security, end user security,
network access control and DLP – data loss
prevention.

MINDARRAY
Ağ, sistem ve
uygulamaların
izlemesine olanak
sağlar. Minder; sorun
oluşmadan probleme
çözüm bulur.
NAKIVO
Vmware üzerinde
bulunan sanal
makinelerin belirlenen
zaman içerisinde
ya da isteğe bağlı
LAN veya WAN
üzerinden hem yerel
hem de ağ dışında
bulunan bir kaynağa
yedeklenmesini
sağlar.

SME ICT Support Security Package
It is the security package for SMEs
providing both internet and ICT support
services.
SME ICT Support Package
It is a package in which ICT support
services are provided in-place or
remotely for SMEs. Along with the service,
corporate website design service may be
given upon request.
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STELLAR
Bozuk veya hasar
görmüş MS SQL
Server veri tabanını
tamir etmek
için güvenilir bir
çözümdür.

Hizmetler
Augmented Reality (Artırılmış
Gerçeklik)
Arttırılmış gerçeklik teknolojisi
çevremizdeki fiziki dünya ile
sanal dünyayı birleştiren bir
yazılım hizmetidir. Bu, cihazların
sanal nesneler üzerine gerçek
görüntülerin yerleştirilmesi yolu ile
sağlanır.
Bakım Hizmetleri
Destek ve bakım hizmetleri
kapsamındaki hizmetler; kritik teknik
servis hizmetlerinden, bütünleşik
yönetim hizmetlerine kadar geniş
bir alanı kapsıyor. Alanında uzman
ve sertifikalı ekipler ile işletmelerin
asıl işlerine odaklanması sağlanarak,
bilgi teknolojileri konusundaki tüm
ihtiyaçları için teknik destek ve
bakım hizmeti sağlanıyor.
Güvenlik Hizmetleri
Şirketlerin bilişim güvenliği uçtan
uca çözümler ile yapılandırarak, ağ
bazında güvenlik sağlayan Firewall
ve IPS gibi ürünlerin yanı sıra, Web
Güvenliği, Son Kullanıcı Güvenliği,
Network Erişim Kontrolü, Veri

Kaybı Önleme (DLP) çözümlerini de
kapsayan hizmetler verilmektedir.
KOBI BT Destek Güvenlik Paketi
Kobiler için Internet ve BT destek
hizmetini bir arada sunan güvenlik
paketidir.
KOBI BT Destek Paketi
Kobiler için uzaktan ve yerinde BT
destek hizmetlerinin sağlanabildiği
bir hizmet paketidir. Bu hizmetin
yanı sıra isteğe bağlı olarak
kurumsal web site tasarım hizmeti
de verilebilmektedir.
Mobil Site Dizayn Paketi
Şirket web sitelerinin akıllı telefonlar
ile uyumlu hale getirilmesi
hizmetidir
Mobil Plus Paketi
Şirketlerin, kodlama bilgisine
ihtiyaç duymadan Mobil Plus paketi
ile 30 dk içinde mobil sitelerini
oluşturmalarını sağlar.
Ağ Çözüm Hizmetleri
Uzman ekipler ile her seviyede
ağ ihtiyaçlarına çözüm sağlayan
profesyonel teknik hizmetler
bütünüdür.

Dışkaynak Personel Hizmetleri
Kendi bünyesinde yetkin bilişim
personeli olmayan firmalar
için, konusunda uzman ve
sertifikalı sistem mühendisleri ile
müşterinin bulunduğu yerdeki
sunucu ve istemcilerin sistem ve
donanım kurulumunu, uzaktan
veya yerinde yönetilmesi ve
periyodik bakım hizmetlerinin
gerçekleştirilmesidir.

Mobile Site Design Package

Sanallaştırma Hizmetleri
Bir sunucu üzerinde birden
fazla sanal sunucuyla kapasite
artırarak işletme maliyetlerini
azaltma hizmetleridir.

Human Resources Outsourcing Services

Veri Konsolidasyonu
Şirketlerin her yıl katlanarak
büyüyen verileri için uygun
depolama ortamları sağlanması,
veri depolama teknolojilerinde
güvenilir ve kararlı çözümler
sunulmasını amaçlayan
hizmetlerdir.
Yedekleme
Fiziki ve sanal sunucular ile
bilgilerin güvenli bir şekilde
yedeklenmesi hizmetleridir.

It is the service for making company
websites compatible with smart phones.
Mobile Plus Packages
Via Mobile Plus Packages, the companies
may design their own mobile sites in
30 minutes without the need of coding
expertise.
Network Solution Services
It is the integrated technical services
package for providing solutions with
expert teams to problems and needs at
every level
It is the service in which the installation
of the system and hardware for servers
and processors, remote or in-place
management or periodical maintenance
services are provided by expert and
certified system engineers for companies
without competent in-house informatics
personnel.
Virtualization Services
Those are the services for decreasing
operating costs by increasing capacity on
a server via multiple virtual servers.
Data Consolidation
It is the service of providing appropriate
storage environments for companies’
incrementally growing data and offering
secure and stable solutions at data
storage technologies.
Backup Services
It is the service of creating secure data
backups for physical and virtual servers.
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