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Daha hoşgörülü, özgür ve demokratik bir dünya için, 

“Bilişim 2011” 
TBD, 40. yılında,“daha hoşgörülü, özgür ve demokratik bir dünya için”  
bilişimcileri Ankara’da bir araya getiriyor.  29 Ekim’de son bulacak olan in-
san odaklı “Bilişim 2011”  etkinliğinde,  4 gün boyunca yine pek çok alanda 
farkındalık oluşturulacak.

Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değer ve güce inanarak tam 40 yıldır uğraş 
veren Türkiye Bilişim Derneği (TBD), her yıl düzenlediği ve gelenekselleşen etkinliklerinden birini 
daha gerçekleştiriyor. Türkiye bilişim sektörünün en büyük ve en kapsamlı organizasyonlarından 
olan “Bilişim 2011”, 26-29 Ekim 2011 tarihlerinde JW Marriott Hotel Ankara’da yapılacak. 
İnsana yatırımın dünyaya yatırım olduğuna inanan TBD, sektörün tüm aktörlerinin katkı ve 
sahiplenmesiyle markalaşan, sektörün zirvesi ve şenliği haline gelen, bilişime taraf tüm 
kesimlerin yer aldığı etkinliği, bu yıl derneğin 40. yılı nedeniyle 29 Ekim 2011’de tamamlayacak. 
Cumhurbaşkanı tarafından açılması beklenen “Bilişim 2011”  etkinliği, daha hoşgörülü, özgür ve 
demokratik bir dünya için insanı odak noktasına alarak “Hukuk”, “Enerji”, “Sosyal Hareketler”, 
“Eğitim”, “Teknoloji”, “Sağlık” ve “İletişim Teknolojileri” gibi pek çok alanda farkındalık 
oluşturmaya çalışacak.
TBD’nin düzenlediği, her biri Türk bilişim sektörü tarihinde birer kilometre taşı olan, sektöre 
büyük açılım ve vizyon sağlayan “Ulusal Bilişim Kurultayı”, bu yıl 28. kez toplanacak.  Kurultayın 
yanı sıra, 14. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE), özürlüler ve spor konularını da kapsayan 
Bilişim 2011, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
destekleniyor. Etkinlik, bu yıl  Dijital Türkiye Platformu katılımcıları olan TBV, TUBİSAD, TESİD ve 
ECİD’in işbirliği ve ortak sinerjisiyle gerçekleştirilecek. 
“Bilişim 2011” etkinliğindeki toplantılarda, çağrılı konuşmacı ve yabancı konuklardan oluşan 
katılımcılar, 4 gün boyunca uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi verecek. Etkinliğe katılacak kamu 
ve özel sektördeki karar verici, yetkili, üst düzey bürokrat ve yöneticiler, kamuoyu önderleri, 
akademisyenler, basın kuruluşları ve özellikle de gençler ve teknolojiyi yoğun kullananlar, 
gerçekleştirilecek oturum, panel ve sunuma katkı sağlayıp pek çok konuyu derinlemesine 
tartışacak.  Etkinlik kapsamındaki tüm programlara; kurultay, kongre, seminerler, çalışma 
grupları, sunumlar, Liderler Formu, Konuşanlar Platformu–Açık Kürsü gibi etkinliklere önceden 
kayıt yaptırarak katılım ücretsiz olacak.

“Bilişim Hizmet Ödülleri”nin verileceği etkinlik kapsamında Erişebilirlilik Şampiyonları da belli 
olacak. 
Gelişen ve değişen dünyada, insanı anlamak ve insan etkileşiminin farkında olmak dileğiyle…

Aslıhan Bozkurt
aslihanbozkurt@tbd.org.tr

http://www.bilisimdergisi.org/s136


