
2014 HAZİRAN34 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 35SEKTÖRDEN YANSIMALAR

CeBIT, Anadoluyu 
uluslararası platforma taşıyacak

11-14 Eylül 2014’te sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirecek 
olan CeBIT Bilişim Eurasia’nın, Anadolu’yu uluslar arası platforma 
taşıyacağı vurgulanıyor. Bu yıl katılımcılar için indirimler yapılacak.

CeBIT Bilişim Eurasia 
11-14 Eylül 2014 
tarihleri arasında 

sektörün tüm bileşenlerini İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy’de bir araya getirecek. Bilişim, teknoloji 
ve haberleşmenin  Avrasya‘daki bir numaralı 
platformu olan belirli pazarların ihtiyaçlarını 
karşılayan CeBIT Bilişim Eurasia ve “ CeBIT Global 
Konferans” ın bu yıl çok daha aktif geçeceği ve bu 
yılın temasının “Gelecekte İş Yapış Teknolojileri ve 
Gelecekte Yaşam ”olduğuna işaret edildi. 

“2023 hedefleri için 
öncelik bilişimde”

Türkiye’nin 2023 hedefleri 
olduğunu söyleyen TBD 
Başkanı Prof. Dr. Menteş, 
bunun için yüzde 8,5 büyümeye 
ihtiyaç olduğunun üzerinde 
durdu. Aksi halde Türkiye’nin 
dünyanın ilk 17 ekonomisi 
arasına giremeyeceğini öne 
süren Menteş, “Bilişime 
öncelik verilir ise bu ivme 
sağlanır” diye konuştu. 
“Türkiye’de bilişim 
firmalarının yüzde 99,9’unun 
küçük ölçekli firmalar 
olduğunun altını çizen Menteş, 
CeBIT gibi furların bu firmalar 
için bir açılım olduğunu anlattı. 
Menteş konuşmasına şöyle 
devam etti:
“CeBIT Uluslararası bir marka 
ve ve değerini ülkemizin de iyi 
bilmesi gerekiyor. Bu etkinlik 
sayesinde uluslararası arenaya 
da entegre olma şansını 
yakalayabiliyoruz. Özellikle 
CeBIT kapsamında şirketlerin 
bu etkinliklere taşınması 
uluslararası markalaşma 
yönünde ciddi adımlar 
atmamızı sağlayacaktır. CeBIT 
her anlamda firmalara katma 
değer sağlamaktadır. 
Sinerji doğurack etkinliklere 
ihtiyaç var. Sektörü büyütecek 
etkinliklere ihtiyaç var. Bu 
noktada CeBIT çok önemli. 

Hannover Messe Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Özer, Semor A.Ş. Genel Müdürü Nezih Kuleyin, 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Turhan 
Menteş, Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD) 
Başkanı Musa Savaş ve BMD ikinci Başkanı Cem 
Kıvırcık, 13 Mayıs’ta Ankara’da ortak bir basın 
toplantısı düzenlediler.
Hannover Messe Genel Müdür Yardımcısı Özer, 
CeBIT Bilişim Eurasia’nın, Anadolu’dan katılan 
firmalara destek verdiğini belirterek, bu firmalara 
ve teknopark firmalarına yüzde 50’ye varan indirim 

uyguladıklarını kaydetti. Özer, Anadolu’daki firmaların KOSGEB’in 
finansal desteği ile 1000 Dolara uluslar arası bir etkinliğe 
katıldıklarını belirtti. 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da KOSGEB’in finansal desteğinin 
devam ettiğini söyleyen  Özer, bu kaynağın sınırlı bir kaynak 
olduğunu ve KOSGEB’in finansal desteğinden yararlanmak isteyen 
firmaların bir an önce katılım için başvuru yaparak fuarda yerlerini 
ayırtmaları gerektiğine dikkati çekti. 

Ar-Ge, inovasyon ve sürdürebilirlik 
Semor A.Ş. Genel Müdürü Kuleyin, 15 yıl önce CeBIT olgusunu 
Türkiye’ye taşıdıklarının üzerinde durdu. Bilişim teknolojileri ve 
bilgini iç içe geçtiğini dile getiren Kuleyin, “Bilgiyi zamanında elde 
edemezseniz kurduğunuz ticari olgular çağ dışı kalır”dedi. 
Ar-Ge, İnovasyon ve sürdürülebilirliğin 3 sihirli kelime olduğunu 
ifade eden Kuleyin, içinde bilişim teknolojileri olmayan hiçbir 
sektörün kendini sürdüremeyeceğini ileri sürdü. Kuleyin 
konuşmasını şöyle sürdürdü:  
“CeBIT Bilişim Eurasia 2014’in yalnızca Türkiye için değil, Avrasya, 
Orta Doğu, Afrika, Rusya ve CIS ülkeleri için de bilişim sektörünün 
ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından 
gelecek olan profesyonel ziyaretçilerin yanı sıra, “Uluslararası Satın 
Alma Heyet’leri fuarı ziyaret edecek.
Türkiye’nin gerçek Silikon Vadisi Ankara’dır. Bunun böyle olması 
Ankara açısından da şans. Bilim, teknoloji ve Ar-Ge şehri Ankara, 
Türkiye’nin ileriye dönük yüzü ve motor beyni. Ankara, üniversite-
sanayi işbirliğinde ekonominin en iyi olduğu yerdir. Cebit Ankara’nın 
bu gelişmeye yönelik yapısı ile uyum göstermektedir. Cebit vizyonu 
ile Ankara Vizyonu üst üste geliyor. Ankara ihracat seferberliğinde 
2023 için taşıyıcı unsur. 

Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD) Başkanı Savaş, “CeBIT ‘ le 
yaptığımız işbirliği bizim için çok önemli. Çünkü ilk defa böyle bir 
zirvenin katılımcısı değil düzenleyicisi tarafında yer alacağız. Bu 
bizim için de çok değerli bir tecrübe olacak” dedi.

BMD 2. Başkanı Kıvırcık da CeBIT etkinliğinde sosyal medya tüm 
hatlarıyla konusunda uzmanlar tarafından masaya yatırılacağına 
değinerek,  İnternet konusunun da hukuksal anlamda işleneceğini 
belirtti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s166


