
TBD, Türkiye’nin bilişim toplumu 
rotasını Ankara’da belirleyecek
Türkiye ve bilişim sektörünün geleceğini ilgilendiren birbirinden önemli 
konuları ele alacağı Bilişim 2015, 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak. 
TBD 32. Bilişim Kurultayı ile 2.Ankara Bilişim Fuarı’nı (CITEX 2015) içeren 
Bilişim 2015, 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Bilişim sektörünün en önemli temsilcisi 
konumundaki Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD), 1976 yılında başlattığı Ulusal Bilişim 

Kurultayları’nın bu yıl otuz ikincisini (Bilişim’2015), 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ankara Bilişim Fuarı 
(CITEX’2015) ile birlikte gerçekleştirecek. 3-5 Aralık 
2015 tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenecek Bilişim 2015 (TBD 32. Bilişim Kurultayı 
) ve CITEX 2015 (2.Ankara Bilişim Fuarı) Türkiye’nin 
ve sektörün geleceğini ilgilendiren birbirinden 
önemli konuları ele alacak. Bilişim 2015 etkinliğinin 
ana teması bu yıl; bilişim teknolojisinin hayatımızın 
vazgeçilmezi olması nedeniyle “bilişimle yaşam” 
olarak belirlendi. 
Etkinlik kapsamında, bilişimle kalkınan ve bilişim 
toplumu hedefine koşan Türkiye vizyonuna ulaşmak 
için güncel ve geleceğe yönelik konuların ele 
alınacağı oturumlar organize edilecek. Yurt içi ve 
yurt dışından uzmanlar, kamunun üst düzey karar 
vericileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri 
ve sivil toplum kuruluşları (STK) yöneticilerinin 
katılımlarıyla katkı vereceği Bilişim 2015, bilişim 
sektörünün birbirinden değerli firmaları, kamu 
kuruluşları, üniversiteler ile STK’lar ürün ve 
çalışmalarını CITEX 2015’te sergileyecek.

Türkiye’nin geleceğine yön verilecek
Avrupa Birliği’nin (AB), Ağustos 2010’da kabul 
ettiği yedi eylem alanını kapsayan “Sayısal Gündem 
2020” programıyla ortaya konan strateji ve hedefler, 
Bilişim’2015 kapsamında tartışılıp değerlendirilmeye 
devam edecek.

AB, “Sayısal Gündem 2020” programı ile 
yeni bir ekonomik dönüşüm stratejisi ve 
2020 yılı için hedeflerini ortaya koydu. 
AB, bu eylemlerin ilerlemesini yıllık 
skorlama yöntemi yoluyla takip ediyor. 
Ülkemizin de benzer bir Sayısal Gündemi 
ve Ajandası’nın olması ve Türkiye’nin bilgi 
teknolojileri skorbordunun oluşturulması 
gerektiğini düşünen TBD, Sayısal Gündem 
2020 Uzmanlık Grupları’nı oluşturdu. 
TBD çatısı altında 7 ana hedefe 40’ı aşkın 
ayrı uzmanlık konusunda oluşturulan 
gruplarda 600’ü aşkın uzman, 2020 yılına 
kadar gönüllü olarak çalışacak. Gruplar, 
‘Türkiye’nin Sayısal Gündemi’ni oluşturup 
nabzını tutacak ve ülkemizin geleceğini 
şekillendirecekler.Konunun uzmanları, 
ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların 
temsilcileriyle karar vericilerin katılacağı 
açık oturum, sunum, etkileşimli toplantı 
ve çalıştaylar dışında etkinlikte akademik, 
teknolojik ve uygulama örneklerini 
içeren bildirilerden oluşan oturumlar da 
gerçekleştirilecekler.
Türkiye’nin çağdaş ve uygar bir bilişim 
toplumuna dönüşümü, 2020 sayısal 
gündemine yönelik strateji, politika ve 
izlemesi gereken yol haritası, Bilişim 
2015 etkinliğine katılacak yerli ve yabancı 
uzman,  bürokrat, iş dünyası temsilcisi, 
akademisyen ve yetkililer tarafından bir 
kez daha gündeme getirilecek.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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