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CeBIT 2013’te “girişimcilik” tartışılacak

CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’nda CeBIT Sinerji Zirvesi ve CeBIT Global Konferans’la 
birlikte bu yıl birçok yenilik olacak. “Gelecek bilişim ile gelecek” ve “Herkes için 
bilişim” sloganlarıyla, 24-27 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar 
Merkezi’nde 14. kez kapılarını açacak olan Fuar’da, Türkiye’nin ihracatçılığını artırmaya 

yönelik “girişimcilik” bir tam gün tartışılacak. “Bilişimde Girişim” oturumunda Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da bir konuşma yapacak. 

   CeBIT Bilişim Eurasia  ile ilgili 19 Eylül 2013’te Ankara Hilton Oteli’nde düzenlenen basın 
toplantısına, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Turhan Menteş, SEMOR A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Nezih Kuleyin ve Hannover Messe Uluslararası Fuarcılık A.Ş Direktörü Murat Özer 
katıldı. 

Murat Özer, Almanya’da gerçekleştirilen CeBIT Global Konferans’ın, Avrasya ayağının CeBIT 
Sinerji Zirvesi ile birlikte ilk kez İstanbul’da düzenleneceğine değinerek, seminer, konferans ve 
panellerin yer aldığı 3 tam gün sürecek olan etkinliğin büyük bir bölümünün interaktif olarak 

“Gelecek bilişim ile gelecek” sloganıyla düzenlenen CeBIT Bilişim Eurasia, 24-27 Ekim 
2013 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde 14. kez kapılarını açacak. 

canlı yayınlanacağını ve dünyanın 
dört bir yanından izlenebileceğini 
belirtti. Özer, kamu, özel sektör, 
akademisyenler, uluslararası ve 
ulusal sivil toplum kuruluşlarını 
(STK) bir çatı altında 
toplayacak olan konferansa, 
tüm paydaşların katılımının 
sağlanacağını bildirdi.

Türkiye’nin geleceği için hayati 
önem taşıyan ve geleceğimizi 
etkileyecek olan inovasyon 
ve girişimcilik konularının, 

CeBIT Sinerji Zirvesi içerisinde özel bir bölümde 
gündeme geleceğini paylaşan Nezih Kuleyin, Türkiye’de 
girişimciliğin sorularından, çözüm önerilerine, başarı- 
başarısızlık hikâyelerinden girişimci-melek yatırımcılık 
buluşmalarına kadar çok zengin içerikli bir paylaşım 
platformu olacağını vurguladı.
  

Menteş: VEDOP ve MERNİS’i satmamız 
lazım
TBD Başkanı Turhan Menteş konuşmasında, Ekim 2013 
içerisinde yaklaşık 10 tane etkinlik düzenleneceğine 
değinerek, TBD olarak, bilişim kültürünün yayılması 
için tüm bu etkinlikleri desteklediklerini söyledi.  Bu 
etkinliklerde konuşulacak konuların hepsinin TBD 
toplantılarında daha önce tartışıldığını açıklayan 
Menteş, TBD olarak gelecek öngörülerini aktardıklarını 
ve geriye dönük toplantı düzenlemediklerini kaydetti. 
2023 hedeflerinden olan “Türkiye’nin dünyanın ilk 
10 ekonomisi arasına girebilmesi” için yüzde 8.5’lik 
büyümeyi yakalaması gerektiğini vurgulayan Menteş, 
bunun ancak bilişim sektörünün önceliklendirilmesi ile 
olacağını belirtip “Şunu üretemeyiz, şunu yapamayız” 
komplekslerinden kurtulmamız gerektiğinin altını çizdi. 
Türkiye’de yazılım sektörünün büyüdüğüne ve birçok 
Avrupa ülkesinde olmayan uygulamalara sahip 
olduğumuza ancak bunları pazarlayamadığıma işaret 
eden Menteş, “VEDOP ve MERNİS’i satmamız lazım” 
dedi. Menteş, kamu sektörü ve bankacılık sektörü 
yazılımlarımızın dünya çapında olduğuna ve hatta bu 
yazılımları hibe etmemiz halinde bile milyarlarca dolar 
kazanabileceğimize dikkat çekti.
 
Aynı gün öğlenden sonra CeBIT Bilişim Eurasia 2013’ün 
tanıtımı ve “Anadolu Bilişim”le buluşuyor toplantıları 
kapsamında “Veri Güvenliği’nden Siber Savunmaya” 
konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Türk 
Standartları Entitüsü’nden (TSE) Yazılım Belgelendirme 
Müdürü Mariye Umay Akkaya, Trend Micro Güvenlik 
Danışmanı Murat Songür ve BT Eğitim Network Danışmanı 
Cumhur Kızıları bir sunum yaptı 
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