
 

OSMAN DEMİRCAN 
1978 yılında doğan Osman Demircan 2001 yılında Ege 

Üniversitesinden mezun olmuştur. Yine aynı yıl Microsoft 

sertifikasyon programlarını başarı ile bitirerek Mct, Mcp, 

Mcsa, Mcse, Mcdba sertifikalarına sahip olmuştur. 2002 

yılında ilk iş deneyiminde İzmir’ de Microsoft Yetkili Eğitim 

Merkezi Akser’ de Mcse eğitmeni olarak görev almıştır. 

Sonraki yıllarda İzmir Biltaş’ da Teknoloji Danışmanı, Bursa 

İletişim Bilgisayar’ da Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik Danışmanı, İstanbul Profera’ da Bilgi 

Teknolojileri ve Güvenlik Danışmanı, İstanbul Turkuaz Bilgisayar’ da Bilgi Güvenliği İş 

Geliştirme Müdürü ve son olarak İstanbul Endem İnşaat’ta IT Direktörü olarak görev almıştır. 

Bu görev tanımlarının tamamında 500 kullanıcı ve üzeri networklerde yönetim, ölçeklendirme, 

işlevsellik ve güvenlik başlıklarında Türkiye ve Dünya genelinde birçok projede görev almıştır. 

Demircan, 2014 yılında Corvues Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti. kurucu ortağı olarak kurumsal 

hayattan profesyonel hayat geçiş yapmıştır. Corvues’ da tüm teknik ve eğitim süreçlerinden 

sorumlu genel müdür olarak görev almaktadır. 

Kariyeri boyunca Platform Bağımsız Sunucu Yazılımları, Verimlilik, Sanallaştırma Teknolojileri, 

Bilişim Güvenliği, Güvenlik Açıkları ve Tehditleri, Ölçeklendirilebilir Güvenlik, Son Kullanıcı 

Güvenliği konularında profesyonel anlamda çalışmalar yürütmüş ve birçok gazete ve dergide 

makaleleri yayınlanmıştır.  

4 yıl içerisinde Türkiye’de ulusal yayın yapan kanalların tamamında 600 den fazla röportaj 

verip çok sayıda canlı yayına katılan ve Türkiye’ de Siber Güvenliğin ekran yüzü olan Demircan 

yine birçok seminer ve konferansta  “Siber Güvenlik Farkındalığı” “Siber Güvenlik” , “Siber 

Güvenlik Yaklaşımları”, “Geleceğin Mesleği Siber Güvenlik” “Elektrik Santrallerinde Siber 

Güvenlik Yaklaşımları – SCADA SECURİTY” gibi konuların lise ve dengi okullar, üniversiteler, 

özel sektör ve kamu kurumlarına ve bakanlıklara sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Yeditepe Üniversitesi’nde konuk eğitmen olarak yüksek lisans öğrencilerinin Cyber Security 

derslerine katkıda bulunmuştur. 

CNN TÜRK ekranlarında, Cem Seymen’ in sunduğu A’dan Z’ye programının içerisinde kendi 

ekranında 0’dan 1’e Siber Gündem programının sunuculuğunu yapmıştır. 

Konusu Siber Güvenlik içerisinde yer alan konularda BT profesyonellerine, süreç yöneticilerine, 

üst düzey yöneticilere ve son kullanıcılara profesyonel eğitimler, motivasyon konuşmaları, 

farkındalık eğitimleri, televizyon ekranlarında tanıtım hizmetleri, profesyonel siber güvenlik 

servisleri  vermektedir. 

 

 


