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31.Ulusal Bilişim Kurultayı ve CITEX 2014 Ankara Bilişim Fuarı’nı kapsayan Bilişim 2014 
etkinliği, 6-9 Kasım’da Ankara’da yapılacak. Bu yıl ikinci kez “Sayısal Gündem 2020” ana 
temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yaşam Boyu Hizmet ve Bilişim Hizmet Ödülleri 
verilip TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması ile TBD-Halıcı Beste Yarışması da düzenlenecek.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 
1976 yılından beri gerçekleştirilen 
“Bilişim etkinlikleri-Bilişim 2014” için geri 
sayım başladı. TBD, TBD ve GL Events 

işbirliğiyle, bu yıl Ankara’da ilk kez yapılacak 
olan CITEX Ankara Bilişim Fuarı ile aynı çatı 
altında toplandı.  Bu yıl da Türkiye’nin bilişim 
gündemini belirleyecek olan Bilişim’2014 etkinliği, 
31’inci Ulusal Bilişim Kurultayı ve CITEX’2014 
Ankara Bilişim Fuarı ile birlikte 6-9 Kasım 2014 
tarihlerinde Congresium ATO Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirecek. 
“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. 
Sektörün tüm aktörlerinin yer alıp katkı ve 
sahiplenmesiyle markalaşan, sektörün zirve ve 
şenliği haline gelen ve ikinci kez “Sayısal Gündem 
2020” ana temasıyla düzenlenen etkinlikle, 
Türkiye’nin geleceğine yön verilecek, Avrupa 
Birliği’nin (AB), Ağustos 2010’da kabul ettiği 
aynı adlı programıyla ortaya konan strateji ve 
hedefler, Türkiye için tartışılıp değerlendirilecek. 
4 gün boyunca sürecek etkinlik kapsamındaki 

tüm programlara önceden kayıt yaptırarak katılım 
ücretsiz olacak.
İlk defa 10 bakanlık tarafından desteklenen bir 
etkinlik olacak olan “Bilişim’2014”, Aile ve Sosyal 
Politikalar, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri; Ekonomi; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar; Kalkınma,  Kültür ve 
Turizm, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından destekleniyor.
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. 
Dijital Türkiye Platformu’nun başlattığı “Sayısal 
Gündem 2020” ana teması  içerisinde TBD çatısı 
altında, AB’nin yedi ana hedefini kapsayan 40 
alanda “Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları” 
oluşturuldu. Gruplarda 700’ü aşkın uzman, 2020 
yılına kadar gönüllü olarak çalışacak. Çalışma 

grupları, “Türkiye’nin Sayısal Gündemi”ni 
oluşturup nabzını tutacak ve ülkemizin 
geleceğini şekillendirecek. Uzmanlık Gruplarının 
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. Etkinlikte, 700 e yakın 
uzmanın katılacağı Çalıştayların yanında yapılacak 
oturumlarda şu konu başlıkları ele alınacak:  

“Gelecek Nesil İletişim Teknolojileri”, “Fiber 
Altyapı”, “Dünya ve Türkiye’de Kamusal Hakların 
İşaret Dili ile Kullanımı”, “ Sayısal Tek Pazar”, 
Enerji Bilişimi” “ Büyük Veri ve Bulut Bilişim”, 
“M2M (Her şeyin İnterneti), “Güven ve Güvenlik” “ 

Spektrum Yönetimi” “Siber Güvenlik” ve “Çocuk ve 
Bilişim”. 
Bilişim’2014 etkinliği kapsamında her yıl olduğu 
gibi “TBD-TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet” ve 
“Bilişim Hizmet” ile “Bilim Kurgu Öykü Yarışması” 
ödülleri verilecek. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste 
Yarışması’nın yapılacağı etkinlikte bu yıl ilk 
olarak TBD Genç Kurultayı, Programlama Çocuk 
Oyuncağı ve Oyun Yarışması gerçekleştirilecek. 
Bilişim’2014’te, ayrıca ilk kez konuk ülke ile 
B2B toplantılarının yapılacağı özel oturumlar 
düzenlenecek. 
TBD Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, 
“Bilişim 2014’te, 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” dedi.
AB’nin yedi eylem alanını kapsayan “Sayısal 
Gündem 2020” programı kapsamında 
tekleştirileceğine dikkat çeken Menteş, Türkiye’nin 
de bir an önce bu yapıda yer alabilmek için yol 
haritasını belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye “bilişim” sektörünün kalbi, 
Kasım’da yine Ankara’da atacak
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