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Kamu bilgi işlemciler, “Sayısal 
Gündem 2020” gündemiyle buluşuyor
TBD’nin organize ettiği “Kamu Bilişim Platformu”,  “Sayısal Gündem 2020” 
ana temasıyla 13-15 Ekim’de toplanıyor. Etkinlikte “Kamu Entegre Veri 
merkezi”; “Kamuda Büyük Veri”; “Kamu Bilişim Projelerinin Uluslararası 
Platformda Tanıtımı” ve “Bilişimsizliğin Maliyeti” konusunda hazırlanan 
raporlar, ilgili tüm kesimlerle paylaşıp yayına hazır hale getirilecek.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her yıl 
düzenlediği geleneksel etkinliklerinden biri 
Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği 
(Kamu-BİB), Kamu Bilişim Platformu 

etkinliği, IDC Türkiye işbirliğiyle 13-15 Ekim 2014 
tarihleri arasında Susesi Luxury Resort Hotel 
Antalya’da gerçekleşiyor. 
Dünyada başka örneği bulunmayan, tüm kamu 
bilgi işlem yöneticilerinin doğal üyesi oldukları TBD 
Kamu-BİB (Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri 
Birliği), bir yıl boyunca yüzlerce kişinin gönüllü 
katkısı ve katılımıyla ortaya çıkardığı raporlarına 
son biçimini vermek üzere tüm bilişimcileri, 16. 
Kamu Bilişim Platformu etkinliğinde bir araya 
getiriyor.  
1997 yılında çalışma grubu olarak kurulan TBD 
Kamu-BİB (Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilişim 
Merkezleri Yöneticileri Birliği), öncelikle bilişim 
teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımını, 
kamu kurumlarının hizmetlerini etkin ve verimli 
sunabilmesini, ulusal bilişim politikalarının 
oluşturulmasına katkı sağlamayı, bilgi işlem 
birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılmasını, 
mesleki dayanışmanın geliştirilmesini, sorunlara 
ortak çözümler oluşturulması konularında 
farkındalık yaratma ve sinerji oluşturmayı 
hedefliyor. 
Ülke sorunlarına çözüm üreten bilişimcilerin 
birikimlerini paylaştığı, ortak akıl platformu olan 
TBD Kamu-BİB, bu yıl “Sayısal Gündem 2020: Akıllı 

Devlet Dönüşümü” ana temasıyla düzenleniyor. 
“Sayısal Gündem 2020”, Avrupa Birliği’nin (AB), 
Ağustos 2010’da kabul ettiği 7 eylem alanını 
içeriyor. Amacımız “Sayısal Gündem 2020” 
kapsamında ortaya konulan strateji ve hedeflerin 
benzerlerini Türkiye için belirlemek.
TBD, Dijital Türkiye Platformu tarafından ülkemiz 
gündemine getirilen “Sayısal Gündem 2020” 
konusunda kırkı aşkın uzmanlık grubu oluşturdu. 
Uzmanlık gruplarında konunun uzmanları yaklaşık 
bir yıldır yoğun bir çalışma yürütüyor. 
Etkinlik BİM yöneticileri, sektör ve uzmanları bir 
araya gelerek hazırladıkları çalışma gruplarının 
raporları, panel ve firma sunumlarıyla zengin bir 
içerikle gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Gonca Telli, 
“Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye” konusunu 
gündeme getirirken CIO Paneli’nde “Kamunun 
sosyal medyayı kullanma rehberi” ele alınacak. 
Ayrıca TÜBİTAK-BİLGEM YTE’den Mustafa 
Afyonluoğlu, “Kamu Entegre Veri Merkezi”; Arzu 
Altın, “Kamu Bilişim Projelerinin Uluslararası 
Platformda Tanıtımı”; “Kamuda Büyük Veri” 
sunumlarının yapılacağı etkinlikte sürekli çalışma 
Grubu “Kamu-BİB Bilişimsizliğin Maliyeti”ni 
açıklayacak. 
TBD Kamu-BİB 16. toplantısını Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
destekliyor. Etkinlik aynı zamanda, Türkiye Dijital 
Platformu’nun işbirliğiyle yapılıyor.
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