
“Bilişim 2013” için geri sayım başladı
30. Ulusal Bilişim Kurultayı, 28 Kasımda başlayacak. “Sayısal Gündem 
2020” ana temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Bilişim Hizmet 
Ödülleri verilip TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması ile TBD-Halıcı Beste 
Yarışması da yapılacak.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD),  geleneksel etkinliklerinden “29. Ulusal Bilişim Kurultayı” 
için geri sayım başladı. Bu yıl da Türkiye’nin bilişim gündemini belirleyecek olan TBD, 30’uncu 

Ulusal Bilişim Kurultayı’nı topluyor. Sektörün tüm aktörlerinin yer alıp katkı ve sahiplenmesiyle 
markalaşan, sektörün zirve ve şenliği haline gelen Bilişim 2013 etkinliği, 28-29 Kasım 2013 
tarihlerinde, JW Marriott Hotel Ankara’da gerçekleştirilecek. TBD’nin düzenlediği ve bilişime 
taraf tüm kesimlerin sinerjisiyle oluşturulacak Bilişim’2013 etkinliği, “Sayısal Gündem 2020” ana 
temasıyla düzenleniyor.

Dijital Türkiye Platformu işbirliği ve sinerjisiyle organize edilen Bilişim 2013 etkinliği, T.C. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından destekleniyor. 2 gün boyunca sürecek etkinlik 
kapsamındaki tüm programlara önceden kayıt yaptırarak katılım ücretsiz olacak.
Ana teması “Sayısal Gündem 2020” olan Bilişim’2013 etkinliğinde; “Büyük Veri (Big Data)”, “M2M 
ve her şeyin İnterneti”, “Akıllı Şebekeler /Smart Grid”, ”Kişisel Verilerin Güvenliği ve Mahremiyet”, 

“Sayısal Pazar” işe “Horizon 2020” gibi konular ele alınacak. 
Avrupa Birliği’nin sayısal gündeminde de bulunan bu konular, 30. Ulusal Bilişim Kurultayı`nda, 
akademisyenler, sivil toplum kuruluşları (STK), konunun uzmanları, özel ve kamu sektörü 
yöneticileri, binlerce profesyonel ve yurtdışından gelen ilgililerin katılımıyla tartışılarak kamuoyu 
oluşturulacak ve çözümler üretilecek.

Bilişim sektörünün en önemli, sektörel katılımı en büyük etkinliğinde kapsamında yapılacak TBD 
30. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda akademik ve teknolojik uygulama bildirilerinden oluşan oturumlar 
düzenlenecek. 

Bilişim 2013, TBD Başkanı Turhan Menteş’in açılış konuşması ile başlayacak. Açılış törenine 
bürokratlar, sivil toplum kuruluşları başkanları, akademisyenler, kamu ve özel sektörün yönetici 
ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlar 
katılacak. 

“TBD-TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet” ve “Bilişim Hizmet Ödülleri”nin verileceği etkinlik 
kapsamında, TBD-Halıcı Beste Yarışması töreni düzenlenecek. Ayrıca bu yıl on beşincisi yapılan 
TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nda kazananlar ödüllerini alacak.

“Bilişim 2012” etkinliğinde, Bilişim ve Eğitim; Bilişim ve Finans; Bilişim ve Enerji; Bilişim ve 
Sağlık; Bilişim ve Spor; Bilişim ve Çevre; Bilişim Hukuku; Bilişim ve Telekomünikasyon / İletişim; 
Bilişim ve Kamu Yönetimi; Bilişim Standartları ve Modeller; Bilişim ve Bilgi Güvenliği; Sosyal 
Medya; Engelsiz Bilişim; Mobil Dünya ile Yönetim Bilişim Sistemleri ana başlıklarında çok sayıda 
bildiri sunulurken birçok şirket de sunumda bulunacak. 


