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Türkiye “bilişim” toplumunun kalbi, Ankara’da atacak

31.Ulusal Bilişim Kurultayı ve Citex 2014 Ankara Bilişim Fuarı’nı 

kapsayan Bilişim 2014 etkinliği, 6-9 Kasım’da gerçekleştirilecek. 

TBD Başkanı Menteş, Türkiye’nin geleceğine yön verilecek etkinlikte, 

AB’nin “Sayısal Gündem 2020” programıyla ortaya konan strateji ve 

hedeflerin, Türkiye için tartışılıp değerlendirileceğini vurguladı. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Turhan Menteş, 31.Ulusal 
Bilişim Kurultayı ve Citex 2014 Ankara 
Bilişim Fuarı’nı kapsayan Bilişim 2014 

etkinliğinin 6-9 Kasım 2014’te gerçekleşeceğini 
duyurdu. TBD 31.Ulusal Bilişim Kurultayı & 
Citex’2014 Ankara Bilişim Fuarı’nı kapsayan 
“Bilişim’2014” ilgili tüm ayrıntıları paylaşmak 
üzere; 24 Eylül 2014’te İstanbul The Marmara 
Otel’de tanıtım ve basın toplantısı yapıldı.  Basın 
toplantısına TBD Başkanı Menteş, TBD İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ayvalı GL Events 
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Arkan Uluçay, GL 
Events Fuarcılık A.Ş. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Koordinatörü Asuman Öcal katıldı.
Basın toplantısında TBD Başkanı Menteş, “Sayısal 
Gündem 2020” ana temasıyla,  ATO Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek etkinliğin 
Türkiye’nin sayısal gündemi açısından önemli 

olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’nin, Ağustos 
2010’da kabul ettiği 7 eylem alanını kapsayan 
“Sayısal Gündem 2020” programıyla belirlenen 
strateji ve hedeflerin Türkiye için de uygulanması 
gerektiğine dikkat çeken Menteş, “AB’nin yedi 
eylem alanını kapsayan “Avrupa sayısal pazarı”, 
tekleştiriliyor. Türkiye bu yapıda yer almak 
zorunda” dedi.  
AB’nin “Sayısal Gündem 2020” programı ile, yeni 
bir ekonomik dönüşüm stratejisi ve 2020 yılı için 
hedeflerini ortaya koyduğunu anımsatan Menteş, 
belirlenen eylemlerin ilerlemesinin AB’de, yıllık 
skorlama yöntemi yoluyla izlendiğinin altını çizdi. 
Ülkemizin de benzer bir “Sayısal Gündem” 
ve Ajandası’nın olması ve Türkiye’nin Bilgi 
Teknolojileri skorbordunun oluşturulması 
gerektiğini değinen Menteş, bu kapsamda TBD 
çatısı altında uzmanlık grupları kurulduğunu 
belirterek şunları söyledi: 

 “Sayısal Gündem 2020 programı kapsamında 
ortaya konan strateji ve hedefler, Bilişim’2014 
kapsamında Türkiye için düzenlenecek ve tartışılıp 
değerlendirilecek. Dijital Türkiye Platformu’nun 
başlattığı ‘Sayısal Gündem 2020’ ana teması  
içerisinde TBD çatısı altında 7 ana hedef için 40’ı 
aşkın ayrı uzmanlık grubu oluşturuldu. Gruplarda 
600’ü aşkın uzman, 2020 yılına kadar gönüllü 
olarak çalışacak. Çalışma grupları, ‘Türkiye’nin 
Sayısal Gündemi’ni oluşturup nabzını tutacak 
ve ülkemizin geleceğini şekillendirecekler. 
Türkiye’nin çağdaş ve uygar bir bilişim toplumuna 
dönüşümü, 2020 sayısal gündemine yönelik 
strateji, politika ve izlemesi gereken yol haritası, 
Bilişim 2014 etkinliğine katılacak 300’ü aşkın yerli 
ve yabancı uzman,  bürokrat, iş dünyası temsilcisi, 
akademisyen ve yetkililer tarafından tartışılacak. 
Uzmanlık Grubu’nun çalıştaylarını da kapsayacak 
olan Bilişim 2014 etkinliğinde, Türkiye’nin 
stratejik rekabet avantajı elde edebilmesi için bilgi 
ekonomisinin önemi ve Türkiye’nin sektörde büyük 
ivmeler kazanmasına yardımcı olacak politikaların 
ele alınacağı bir program hazırlandı.”

TBD tarafından 1976 yılından beri gerçekleştirilen 
“Bilişim etkinlikleri”, TBD ve GL events işbirliğiyle, 
bu yıl Ankara’da ilk kez yapılacak olan CITEX 
Ankara Bilişim Fuarı ile aynı çatı altında toplandı.  
Bilişim sektörünün tüm bileşenlerinin sinerjisiyle 
oluşturulacak ve 300’ü aşkın yerli ve yabancı 
konuşmacının katılması beklenen Bilişim’2014, 6-9 
Kasım 2014 tarihleri arasında “Sayısal Gündem 
2020” ana temasıyla, Ankara’da Congresium 
ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenecek. “Bilişim 2014” etkinliği, “Sayısal 
Gündem 2020” programıyla ortaya konan strateji 
ve hedeflerin benzerinin bir an önce Türkiye için 
de belirlenmesi gerekliliği nedeniyle büyük önem 
taşıyor. 
Türkiye ve bölgenin en büyük ve en önemli bilişim 
etkinliği olan Bilişim’2014, günlük 3.500’ü aşan 
nitelikli kurultay katılımcısı ve zengin içeriğiyle, 
kamu, özel sektör, akademik dünyadan önde gelen 
ulusal ve uluslararası konuşmacı ve ziyaretçileri 
ağırlayacak. Eşzamanlı düzenlenecek fuarda ise, 
bilişim sektörü firmaları, kurum ve kuruluşların 
ürün ve hizmetleri sergilenecek. 

http://www.bilisimdergisi.org/s169
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