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“Dij ital  Başkent” i le 
b a ş a r ı  h i k â y e l e r i
Bilkom’un organizasyonunu üstlendiği etkinlikte, alanında uzman 
ünlü kişilerle teknoloji meraklıları aynı platformda buluştu.

Dijitalleşme ile gelen değişimin ülkemizdeki 
yansımaları, Ankara’da bir etkinliğe konu 
oldu. Apple, Adobe ve Graphisoft gibi teknoloji 
markalarının distribütörlüğünü yapan 
Bilkom, Ankara Rixos Otel’de 25 Kasım 
2011’de bir etkinlik gerçekleştirdi.  Bilkom’un 
organizasyonunu üstlendiği “Dijital Başkent”  
etkinliğine Ankaralı iş adamları, bürokratlar, 
öğretmen ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 

Cüneyt Özdemir, Ufuk Tarhan, Serdar 
Kuzuloğlu, Prof.Dr. Salih Ofluoğlu, Emre 
Aydoğdu, Kaan Sezyum, David Niemejier, 
Bora Ünal, Kemal Baransel, Özgür Yılmazel, 
Barış Özcan, Hakan Sevsal, Bülent Günsoy, 
Ali Babaoğlan, Mustafa Aydoğdu, Mehmet 
Koştumoğlu, Kemal Demir, Göksel Kesim, 
Selçuk Karaman gibi alanında birçok ünlü 
ve sürpriz isim, birbirinden keyifli interaktif 
sunumlar ve workshop’larla dijital yaşamın 
sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarına 
dikkat çekti. Dijital Başkent etkinliği 
Ankara’nın yanı sıra Türkiye genelinde de 
düzenlenmeye devam edecek. 
“Dijital Başkent”te mimariden günlük 
yaşama dijital teknolojilerin hayatımız 
üzerindeki etkileri tartışıldı. Gün boyu süren 
etkinlikte yaşam, kamu, inşaat ve eğitim gibi 
dört ana tema üzerine birbirinden önemli 
uzman konuşmacılar ayrıntılı sunumlar 
gerçekleştirirken, geleceğin trendlerini 
oluşturan dijital teknolojilerin günlük yaşama 
etkileri bireysel boyutu ve iş verimliliğine 
yansıması açısından ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirildi.
Türkiye’nin dijital alandaki başarı hikâyelerinin 
anlatıldığı etkinlikte ilk olarak Apple kullanıcısı 
bedensel engelli Ümit Han Yılmaz’ın yazdığı 
mektup okundu. Ardından toplantının açılış 
konuşmasını yapan Bilkom Genel Müdürü 

Cömert Varlık, ‘dijital başkent’ etkinliğinin 
odağında kendisi ve çevresiyle barışık bir 
ortamda yaşamak isteyen kentli insanlar 
bulunduğunu belirtti. Geniş bant iletişiminin 
yaygınlaşması ve herkes tarafından erişilebilir 
olması, mobil teknolojilerin kent insanına 
büyük bir zenginlik sunması gibi pozitif 
gelişmelerin özellikle kamu yöneticilerine ve 
kentli insanlara, daha yaşanabilir bir çevre 
oluşturmak için büyük fırsatlar sunduğunu 
vurgulayan Varlık, şunları söyledi:
“Türkiye’de ve dünyada doğru dijital araçlarla 
yaşamını kolaylaştırmış, “yaşanmış, tecrübe 
edilmiş ve uygulanabilir” tüm hikâyeleri ve 
başarıları gün yüzüne çıkarmak için uygun 
vaktin geldiği kanısındayım. Eğer teknolojinin 
yardımıyla bir engelli arkadaşımızın yaşamında 
böylesine büyük radikal değişiklikler 
yaratabiliyorsak dijital yaşam koçu olarak daha 
birçok alanda insanlara yardımcı olabiliriz.”

http://www.bilisimdergisi.org/s138


