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TBD, “Bilişim 2012” etkinliğiyle,  
“Atılım” için “Bilişim”e dikkat çekti

BİLİŞİM’12 
Etkinliği

Dosya: 

22 panel, 6 ödül töreni, 4 yarışma ve 150 konuşmacıya ev sahipliği yapan 29. 
Ulusal Bilişim Kurultayı’nı, 8 bin 500 kişi izledi. İki bakan, çok sayıda 
bürokrat, iş dünyası, akademisyen, medya ve uzmanın katıldığı, 
“Atılım İçin Bilişim” ana temalı etkinlikte, sektörün önde gelen 
isimleri, Türkiye’de bilişimin geleceğini tartıştı.

Aslıhan Bozkurt – Fatma Ağaç

Bilişim sektörünün ülke gelişimine 
sağlayacağı katma değeri ve gücü bilip buna 
inanarak 41 yıldır uğraş veren Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD), her yıl düzenlediği ve artık 
gelenekselleşen etkinliklerinin birini daha 
tamamladı. TBD’nin organize ettiği 29’uncu 
Ulusal Bilişim Kurultayı, sektörün de katkı 
ve sahiplenmesiyle yine bir şenlik şeklinde 
gerçekleşti. Ankara JW Marriott Hotel’de 21 
Kasım 2012’de düzenlenen Bilişim 2012’de, 
Türkiye’nin stratejik rekabet avantajı elde 
edebilmesi için bilgi ekonomisinin önemi ve 
sektörde büyük ivmeler kazanmasına yardımcı 
olacak politikalar ele alınarak bu yıl da 
Türkiye’nin bilişim gündemi belirlendi. 
TBD öncülüğünde düzenlenen “Atılım İçin 
Bilişim” ana temalı “Bilişim 2012” etkinliği,  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, çok sayıda bürokrat 
ve kamu temsilcisi, iş dünyası, medya ile 
akademisyeni bir araya getirdi. Yoğun bir 
programa ev sahipliği yapan 29’uncu Ulusal 
Bilişim Kurultayı, zengin içeriğiyle sektörün 
önde gelen isimlerini konuk etti.
Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman 
konuşmacıların davet edildiği etkinliğe, 
kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, 
sanayici ve iş adamları, akademisyenler, 
girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi 
yoğun kullananlar katkı sağladı. Üç gün 
süren program kapsamında; “Atılım İçin 

Bilişim” temalı 3 ana oturum 
gerçekleşti; 7 ana başlık altında 
35 bildiri yayınlandı; 6 ödül 
töreni ve 4 yarışma ile 7 firma 
sunumu yapıldı ve üçü çağrılı 
konuşmacı olan yaklaşık 150 
konuşmacının yer aldığı 22 farklı 
panel düzenlendi.
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) desteğiyle 
organize edilen “Bilişim 2012” 
etkinliği, bu yıl da Dijital 
Türkiye Platformu’nun işbirliği 
ve ortak sinerjisiyle yapıldı. 
Tüm programlara katılımın, 
ücretsiz olduğu “Bilişim 2012” 
etkinliğinde, “TBD-TÜBİSAD 
Yaşamboyu Hizmet”,“Bilişim 
Hizmet”,“14. TBD BİLİŞİM 
Dergisi Bilimkurgu Öykü 
Yarışması” ve “TBD-Halıcı Beste 
Yarışması” ödülleri, sahiplerini 
buldu.  Etkinlik kapsamında 
ayrıca, Bilişim 2012 Oyun 
Maratonu, “Çizgi Film Yapıyoruz 
-Animasyon Çalıştayı, TBD 2. 
Genç Bilişimciler Kurultayı ve 
En İyi Yerli Oyun Yarışması- 
Kristal Piksel En İyi Yerli Oyun Ödül Töreni de 
gerçekleştirildi.

 TBD Başkanı Menteş: Amacımız, 
Türkiye’nin geleceğini hazırlamak

29’uncu Ulusal Bilişim Kurultayı, 21 Kasım 
2012’de TBD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Turhan Menteş’in açılış konuşması ile 

başladı. Dijital Türkiye Platformu Başkanı 
Faruk Eczacıbaşı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Mustafa Sever’in ardından 
BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer konuştuğu 
kurultay açılış töreni, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın 
konuşması ile tamamlandı. Aynı gün, 
TBD Bilişim Hizmet Ödülleri, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün 
tarafından verildi.
 
Kurultayın açılış konuşmasını yapan 
TBD Başkanı Menteş, Türkiye’de 
bilişim sektörüyle ilgili makro ve 
geleceğe yönelik konuların ilk kez 
bu kurultaylarda ele alındığını 
söyledi. Bugün üzerinde konuşulan 
kavramların en az beş yıl öncesinden 
bu etkinliklerde konuşulduğunu 
belirten Menteş, “Geleceğe yönelik 
kararların alınacağı bir toplantıya 
ihtiyaç var ki bu kurultay bu şekilde 
rağbet görüyor. Bu etkinliğin sektör 
için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” 
dedi.
Menteş, “Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da sektörü Ankara’da bir araya 
getirdik ve bilişimin geleceğini 
tartışacağız. Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ulaşabilmesi için tüm 
sektörlere öncülük edecek olan bilişim 
sektörüne hak ettiği önemi vermemiz 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda 
hazırladığımız raporu ilgili makamlara 
sunduk. Kamu, özel sektör, medya ve 
akademik camiayı yanımızda görmek 
ve Türkiye’nin geleceğine hep beraber 
yön vermek en büyük arzumuz” diye 
konuştu.
Kısa konuşmasında tüm paydaşların 
kurultaya katkısını istediklerini bildiren 
Menteş, bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörünün (BİTS) hızlı büyümenin 

motoru olması durumunda, 2023 yılında 
sektörün ekonomi içindeki payının yüzde 6,5,
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Türkiye’nin 2,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğü 
ve kişi başına 30 bin dolarlık geliri olacağına 
işaret etti. 
“Türkiye’nin büyüme vizyonu, sanayi, bilim 
ve teknoloji politikalarında değişikliği 
zorunlu kılıyor. Sonuç alıcı bir süreç için, 
BİTS politikaları, büyüme vizyonunun içine 
yerleştirilmelidir” vurgusu yapan Menteş, 
Türkiye’nin son 10 yıllık büyümesinin yüzde 4 
civarında olduğunu, 2023 hedefine ulaşmak 
için her yıl yüzde 8,5 büyüme gerektiğini 

ve bu denli büyük bir sıçramayı dünyada 
sağlayabilecek tek sektörün bilişim olduğunun 
altını çizdi. 
Zor olan atılım senaryosunun 
gerçekleşmesinin, Türkiye’nin büyüme vizyonu 
ilesanayi, bilim ve teknoloji politikalarında 
değişikliği zorunlu kıldığına işaret eden 
Menteş, katılımcılardan Türkiye bilişim 
sektörünün nasıl yaratılacağı, eylem adımları 
ve stratejik öncelikleri söylemelerini istedi. 
“Türkiye’nin geleceğine katkı vermek isteyen 

herkese açığız”  diyen 
Menteş, “Biz sektörün 
önceliklerine ilişkin 
kararların bir an önce 
alınması gerektirdiğine 
inanıyoruz. Amacımız, 
Türkiye’nin geleceğini 
hazırlamak” sözleriyle 
etkinliğin amacını özetledi. 
Menteş, ayrıca etkinlik 
programına ilişkin ayrıntılı 
bir bilgilendirmede 
bulundu.
  

Eczacıbaşı: 
Tereddüt 
göstermeye 
vaktimiz hiç 
kalmadı

Daha sonra açılış 
konuşması yapan Dijital 
Türkiye Platformu 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 
sözlerine Estonya’dan 
bir haberle başladı. 
Baltık Denizi kenarındaki 
bu küçük ülkenin, 
sayısallaşmada öncü 
olduğu ve 2003’te SKYPE’ı 
icat ettiğini anımsatan 
Eczacıbaşı, Estonya’da, 
ilkokul birinci sınıftan 
başlamak ve 12 yıl 

sürmek üzere, bütün ortaöğretimleri boyunca 
öğrencilere bilgisayar programlama eğitimi 
verileceğine dikkat çekti.

2013 Aralık ayında 34 OECD (Organization 
for Economic Cooperation and Development) 
ülkesinde 
ölçülen, uluslar arası öğrenci değerlendirme 
projesinin (Programme for International 
Student Assessment- PISA) açıklanacağını 
belirten Eczacıbaşı, bugüne kadar sadece 
matematik, fen ve anadilde muhakeme 
geliştirme ve sorulanı anlama boyutunda 
ölçülen becerilere, şimdi sayısal okuryazarlık 
becerilerinin eklendiğinin altını çizdi.

“Dünya, artık bu yönde gidiyor. Türkiye olarak 
bizim, ‘Acaba mı?’ diye tereddüt göstermeye 
vaktimiz hiç kalmadı” diyen Eczacıbaşı, bu 
nedenle FATİH Projesi’ni önemsediklerini 
söyledi. 

Avrupa Birliği’nin (AB) ise 2020 yılını hedef 
aldığı, “Avrupa 2020: Akıllı, Sürdürülebilen 
ve Kapsayıcı Büyüme Stratejisi,” 2010 Ekim 
ayından beri işlediğine değinen Eczacıbaşı, 
AB’nin 2020 öngörüsü ile hükümetin 2023 
öngörüsü arasında fark yok olmadığı, her 
iki öngörünün de kalkınmayı, yani refahı 
artırıcı adımlar önerdiğini söyledi. Eczacıbaşı, 
“Yalnız, uygulama konusunda önemli bir 
farka dikkatinizi çekmek isterim. AB, 2020 
Stratejisi içinde ayrı bir ünite olarak, ekonomik 
kalkınmayı, bilgi ve iletişim teknolojilerine 
ağırlık vererek sağlamayı amaçlayan ‘Dijital 
Avrupa’ kavramını yerleştirdi. Çünkü BİT; 
ekonomik dönüşümün hızlanması için, 
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için en 
gerekli temel araç” diye konuştu.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için 
ülkenin yıllık büyüme hızının yüzde 8.5 olması 
gerektiğini belirten Eczacıbaşı, ekonominin, 
bugünkü yapılanışıyla, bunu tutturmasının 
zor olduğunu gördüğünü söyleyip OECD’nin 
yayınladığı “2060’a Bakış: Uzun Vadeli Global 
Büyüme Olasılıkları Raporu”ndan söz etti. 
Raporda, Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşması için “şimdiki ekonomi modelinin 
yeterli olamayacağının hesapladığını” 
kaydeden Eczacıbaşı, konuşmasına şöyle 
devam etti: 

“Eğer Türkiye, katma değeri yeterli olmayan 
üretim ve ucuz işgücüne bağlı yapısını 
‘yıkıcı inovasyon’ yaklaşımlı bir yeni tutumla 
değiştirmezse, 2060 yılına kadar sadece 
4 ülkeyi geçebiliyor: İspanya, Güney Kore, 
İtalya, Kanada.... Ve, 10. en büyük ekonomi 
olamıyor. 12. sıraya çıkabiliyor. Şimdiki 
ekonomi modeliyle, 2023’te sadece 14. sıraya 
çıkabiliyoruz.”

Dijital Türkiye Platformu adına “Neden bilişim 
sektörü, stratejik sektör kabul edilmiyor?” diye 
soran Eczacıbaşı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bilişim sektörü nasıl bir stratejik olmayan 
sektör ki, resmi kaynaklarda 8 milyon Lira 
olarak görünen bilişim ihracatımız, aslında 
732 milyon 500 bin Dolar olarak gerçekleşiyor.  
Eğer sektörümüz, stratejik sektör olarak 
kabul ve ilan edilirse, bunun, nasıl bir moral 
takviyesi olacağını, nasıl bir motivasyon 
yükseltici olacağını tahmin edersiniz. Bunu, 
ekonomiyi şahlandıracağını hepimiz biliyoruz. 

Neden bu konuda bir adım atılmıyor?  İşte tam 
sırası... 2023 hedeflerini yakalamak adına, 
bilişim sektörü, stratejik sektör ilan edilmeli. 
Bilişim kelimesiyle özetlediğimiz bütün BİT, 
ekonomi motorunun hızını artırıcı bir mekanik 
parça etkisi yapacaktır.”
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Zorlu: Devlet, girişimcileri teşvik 
edip desteklemeli

Bilişim 2012 etkinliğinin “onur konuğu” olan 
Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Nazif Zorlu ise konuşmasında, 18 yıl önce 
televizyon sektörüne girdiklerini, başlangıçta 
500 televizyon üretirken bugün yılda 20 
milyon televizyon ürettiklerini anlattı. FATİH 
Projesi ile ilgilendiklerini söyleyen Zorlu, 
geliştirdikleri tabletin Doğa Kolejleri’nde pilot 
uygulamasının yapıldığını bildirdi.
Zorlu, devlet, üniversite ve sanayi işbirliğinin 
önemini, birlikte hareket etmeleri gerektiğini 
vurguladı ve FATİH Projesi’nin bilişimin 
geleceği açısından önemine ve Zorlu Holding 
olarak katkılarına değindi. 
“Türkiye’de gerekli olan girişimcilik var. 
Devletin girişimcileri teşvik edip desteklemesi 
lazım. Devlet, sanayi ve üniversite ile 
kenetlenip işbirliği yapmalı” diyen Zorlu, 
“Türkiye, Avrupa’nın Uzak Doğusu olur” 
sözünü yineledi.

FATİH Projesi’nin Türkiye’yi çok güzel 
yerlere götüreceğine inandığını belirten 
Zorlu, bilgisayarın hep ithal edilmemesi, yerli 
üretim yapılması gerektiğini vurguladı. Zorlu, 
Önümüzdeki yıl smart TV üretip uluslar arası 
pazara satacaklarını açıkladı.

BTK Başkanı Acarer: Ar-Ge 
Fonu, sektöre büyük bir ivme 
kazandıracak

Dünyada İnternet ve telekomünikasyon 
teknolojilerinin (ICT) mevcut durumu 
hakkında kısa bilgiler veren BTK Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer, dünyada,  İnternet kullanıcı 
sayısının 2.4 milyar olduğunu, akıllı telefon 
satışlarının bir yılda yüzde 42 arttığını söyledi. 
Dünyada 3 milyara yakın sosyal ağ kullanıcısı 
bulunduğunu kaydeden Acarer, Facebook 
kullanıcı sayısının bir milyarı geçtiğine dikkat 
çekti. 
Dünya Ekonomik Forum’unun (World 

Economic Forum-WEF) raporuna göre; 
Türkiye’nin “En gelişmiş mobil kapsamanın” 
olduğu ülke olduğuna işaret eden Acarer, 
altyapı yatırımlarında karşılaşılan zorluklar 
aşılaması gerektiği, bu yapılmazsa bu 
olumlu tablonun ne kadar devam edeceğini 
bilmediğini vurguladı. Acarer konuşmasına 
şöyle devam etti: 
“Bilişim ve özellikle yazılımın ayrı bir sektör 
(stratejik sektör)  olarak değerlendirilmesinin 
gerekliliğini düşünüyorum. Bilişim 
sektörünü; teknoparkların aşırı istemlerinden 
kurtarılmasının gerekli olduğuna 
inanıyorum. ‘Bilişim Vadisi’ konusunda 
vakit kaybetmemeli bir an önce kurmalıyız. 
Yerinde Ar-Ge’nin desteklenmeli, yapılacak 
destek ve teşviklerle şehir merkezlerinde, 
birkaç büyük binada özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletmeleri toplamalıyız. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Ar-Ge 
Fonu’nun; bilişim sektörüne büyük bir ivme 
kazandıracağını düşünüyorum. Kamu bilişim 
yöneticileri yerli yazılım ve içerik konusunda 
daha istekli. Türkiye’nin 2023 yılı vizyonuna 
ulaşmak, “ICT’nin kilit sektör” olduğunu, 
bunun içinde IT’nin ise daha önemli “itici güç” 
olacağına ve Türkiye için asıl fırsatların IT’de 
olduğuna inanıyorum.”

Ekonomi Bakan Yardımcısı Sever: 
İleri teknoloji ürünlerinin, toplam 
ihracattaki payı arttırılmalı

Dünyada bilgi toplumuna hızlı bir geçiş 
yaşandığına değinen Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Mustafa Sever, teknolojik 
gelişmelere ayak uyduramayan, Ar-Ge’ye 
yatırım yapmayan toplumların uluslararası 
rekabetin gerisinde kaldığına tanık 
olunduğunu kaydetti. 

“Türkiye’yi küreselleşen dünyanın çetin 
rekabet koşullarında, yarışın ön saflarında 
tutmak için daha çok teknoloji üreten, 
kullanan ve ihraç eden bir ülke haline 
getirmemiz gerektiği muhakkak” diyen Sever, 
Bakanlık olarak bilişim sektörünün ekonomik 
kalkınmaya katkısını artıracak politikalar 
belirleme ve bunları etkin bir şekilde 
uygulamaya büyük önem verdiklerini bildirdi. 
Sever, Haziran 2012’de yürürlüğe giren 2012/4 
Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile bilişim 
sektörüne verdikleri destekleri oldukça 
geliştirdiklerini söyledi. Teknokentlerin yurt 
dışında silikon vadilerinde açacakları bilişim 
merkezlerinin masraf ve harcamalarına 
ilişkin kapsamlı bir destek mekanizması 
oluşturduklarını anlatan Sever, bilişim 
sektörünün en hızlı gelişen ve en kârlı 
alt sektörlerinden bilgisayar oyunlarının 
pazara giriş giderlerini destek kapsamına 
aldıklarını belirtti. Sever, yeni başlayan 
bilişim şirketlerinin kurumsallaşmalarını 
sağlamak amacıyla yararlanacakları 
danışmanlık hizmetlerini ve sektörün 
yeni pazarlara açılımda ihtiyaç duyacağı 
araştırma raporlarının satın alınmasına ilişkin 
harcamaları, uluslararası teknik mevzuata 
uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara 
girmek amacıyla aldıkları belgelerin de 
aynı şekilde bu Tebliğ kapsamına aldıklarını 
kaydetti. 
Önümüzdeki dönemde sektör kuruluşları ve 
bilişim şirketleri ile koordineli bir şekilde 
yürütmeyi amaçladıklarını açıklayan Sever, 
2023 yılı ekonomik hedeflerine ulaşmada 
bilişim sektörüne de büyük görev düştüğüne 
işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı: 
“500 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilmemiz 
için ileri teknoloji grubu ürünlerin toplam 
ihracatımız içerisindeki payını artırmaya 
ihtiyacımız var. Haziran ayında yürürlüğe giren 
yeni yatırım teşvik sistemimizin bu ihtiyaca 
büyük ölçüde cevap vereceğine inanıyoruz. 
Büyüme potansiyeli olan sektörlerimizin ara 
malı ithalat bağımlılığını azaltacak, teknoloji ve 
Ar-Ge kapasitesini artıracak büyük ölçekli ve 
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stratejik yatırımların desteklenmesi anlayışıyla 
hazırlanan bu sistemden doğrudan ve dolaylı 
olarak bilişim dünyasının da faydalanacağına 
inancım tamdır.”

Bakan Yıldırım: Zamanı etkin 
kullanmaya yönelik yeni şeyler 
yapmalıyız

Bilişim 2012 etkinliğinin son açılış 
konuşmasını, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım yaptı. 
Etkinliğin bu yılki “Atılım İçin Bilişim” 
temasının ilgisini çektiğini ifade eden Yıldırım, 
“Demek ki bilişim alanında bir şeyler yapmışız. 
Atılımdan bahsettiğimize göre, bir temel ve 
altyapı oluşmuş. Bundan sonra hız arttırmaya, 

“Siber güvenlik ülke güvenliği kadar etkili 
hale geldi. Saldırmak kolay savunmak zor, 
saldırmak çok ucuz, savunmak bir o kadar 
pahalı. Onun için birlikte çalışıp iş birliği 
yapacağız” diye konuştu. 

Bakan Yıldırım, konuşmasında bugün 
İnternet’in bir ülkenin malı olmaktan çıkarak, 
uluslar arası bir araç haline geldiğine de işaret 
etti.

zamanı etkin 
kullanmaya 
yönelik yeni şeyler 
yapmamız lazım” 
dedi.
Bilişimin yeni bir 
evreye girdiğini 
ve yeni bazı idari 
kararların, piyasa 
düzenlemelerinin, 
uluslararası 
ilişkilerin gözden 
geçirileceği yeni 
bir vizyona ihtiyaç 
olduğunu belirten 
Yıldırım,  bilişimde 
değişimin 
doğrusal değil, 
eğrisel olduğunu 
dile getirerek, 
son iki yılda veri 
trafiğinin 15 kat 
arttığını bildirdi. 
Türkiye’nin 
bilişim alanında 
çok daha fazla 
yoğunlaşması 
durumunda, 2023 
hedeflerinin de 

üzerine çıkılabileceğini söyledi. 
Altyapıyı bir ticari araç olarak vazgeçilmesini 
isteyen Yıldırım, Geçiş Hakları Uygulama 
Yönetmeliği’nin yakında yayınlanacağını, 
yönetmelikle birlikte birçok konunun açıklığa 
kavuşacağı ve yetki karmaşasının ortadan 
kalkacağını bildirdi.  
Bilişim sektörünün “stratejik sektör” olarak 
ilan edildiği anımsatarak, asgari 50 milyon lira 
yatırım yapanın teşviklerden yararlanabildiğini 
belirten Yıldırım, buna ek olarak sektöre 
Ar-Ge desteği verdiklerini dile getirerek 
hazırladıkları yönetmeliğin 1 Ocak 2013’te 
yürürlüğe gireceğini açıkladı. İlk desteğin 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu’na (TÜBİTAK) vereceklerini anlatan 
Yıldırım, TÜBİTAK’ın siber güvenlik konusunda 
çalışma yapacağının altını çizdi. Yıldırım, 

2012 Yaşam boyu Hizmet Ödülü, 
Tekbulut’un
Açılış konuşmalarının tamamlanmasından 
sonra, Bakan Yıldırım, TBD-TÜBİSAD “Yaşam 
Boyu Hizmet Ödülü” verildi.
1996 yılından beri, TBD ve TÜBİSAD işbirliğiyle 
Türk bilişim sektörüne uzun yıllar hizmet 
etmiş, önemli katkılar sağlamış kişilere 
verilen “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü”nü bu yıl, 
LOGO Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul 
Tekbulut aldı.  

TBD-“Yaşam Boyu Hizmet Ödülü”nü alan 
Tekbulut, bu ödülün sektörün en büyük ödülü 
olduğunu vurgulayarak “Ne mutlu bana ki, bu 
ödülü yaşarken alabildim. Demek ki, içimdeki 
genç bilişimci bir türlü yaşlanmamış… ‘Atılım 
için Bilişim’ girişiminde başarılı olmak için 
girişimcilere ihtiyaç var. Yeni girişimcilere 
şevk verilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Açılışın sonunda Bakan Yıldırım tarafından 
ayrıca, Bilişim 2012 Oyun Maratonu’nun 
teması, “Atılım” olarak duyuruldu.
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