
T B D,  b i l i ş i m  d ü ny a s ı n ı  y i n e 
Ankara’da bir  araya get ir iyor
3-5 Aralık 2015’te Ankara’da ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenecek TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı ve 2. Ankara Bilişim Fuarı, bilişim 
dünyasını Ankara’da bir araya getirecek. “Bilişimle yaşam” temalı BİLİŞİM 2015 
etkinliğinde, Türkiye ve bilişim sektörünün geleceğini ilgilendiren birbirinden önemli 
konular, uzman katılımcılarca ele alınacak.

Oturumlara, her zaman olduğu gibi yurt içi ve 
yurt dışından uzmanlar, kamunun üst düzey karar 
vericileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve 
STK yöneticileri katkı verecek. Ayrıca 1500 m2 alanda 
kurulacak olan fuarda (CITEX 2015), bilişim sektörü 
firmaları, kamu kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum 
kuruluşları birbirinden ilginç ve yenilikçi teknolojik 
ürün, hizmet, proje, fikir ve çalışmalarını CITEX 2015’te 
sergileyecek. Etkinliğe destek veren Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), fuarda stant açan firmaların stant 
maliyetlerinin önemli bir kısmını karşılayacak.
BİLİŞİM 2015’te bu yıl da Avrupa Birliği’nin (AB), 
Ağustos 2010’da kabul ettiği yedi eylem alanını 
kapsayan “Sayısal Gündem 2020” programıyla ortaya 
konan strateji ve hedefler, tartışılıp değerlendirilmeye 
devam edecek. “Sayısal Gündem 2020” 
programı ile yeni bir ekonomik dönüşüm stratejisi 
ve 2020 yılı için hedeflerini ortaya koyan 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 

T ürkiye Bilişim Derneği (TBD), 1976 yılında 
başlattığı Ulusal Bilişim Kurultayı’nı içeren, bilişim 
sektörünün en büyük buluşması niteliğinde 

olan etkinliklerinden birini daha gerçekleştirecek. TBD 
32. Ulusal Bilişim Kurultayı ve geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi Ankara Bilişim Fuarı’nı (CITEX’2015) kapsayan 
BİLİŞİM 2015 etkinliği, 3-5 Aralık 2015’te, ATO 
Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenecek. Etkinlik yine geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da dünyanın en büyük fuar ve organizasyon 
firmalarından biri olan Fransa Merkezli GL EVENTS ile 
birlikte yapılacak.

Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte “İnsan, 
doğa ve tüm canlıların” yaşamında kaçınılmaz bir etki 
alanı oluşturup “YAŞAMIN” önemli bir parametresi 
haline gelen “BİLİŞİM”deki mevcut durum, yeni trend 
ve vizyonlar, yenilikler, sunulan fırsatların yanı sıra 
gündeme gelen risk ve tehditler, alanındaki uzmanlar 
tarafından değerlendirilecek. “Bilişim ve Yaşam” ana 
teması ile gerçekleştirilecek BİLİŞİM 2015 & CITEX 2015 
etkinliğinde, Türkiye bilişim sektörünün geleceğini 
ilgilendiren birbirinden önemli konuları, alanında 
uzmanların katkılarıyla ele alınıp Türkiye’nin bilişim 
geleceğinin rotası şekillendirilecek. 
BİLİŞİM 2015’te, 1996’dan beri TBD- TÜBİSAD 
işbirliğiyle Türkiye bilişim sektörüne uzun yıllar hizmet 
etmiş, önemli katkılar sağlamış kişilere verilen “TBD- 
TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet” ve “Bilişim Hizmet” 
ödülleri sahiplerini bulacak. “17. TBD Bilimkurgu Öykü 
Yarışması”nın kazananları ödüllerini alacak. Bu yıl 
ikinci kez TBD Genç Kurultayı ile Programlama Çocuk 
Oyuncağı ve Oyun Yarışması da gerçekleştirilecek. 
Ayrıca bu yıl da “Yetenekli yazılımcıların maratonu” 
olarak bilinen, yaratıcı zihinlerin rekabet ortamında 
deneyim kazanmalarını sağlayan, başarılı girişimcilerin 
kendilerini ispatlamaları ve ihtiyaç duydukları desteğe 

kolay kavuşabilmelerine fırsat tanıyan “Hackathon” 
yapılacak. Hackathon sonunda bütün ekiplerin juriye 
yapacağı sunumun ardından dereceye giren ekiplere 
çeşitli hediyeler verilecek.
 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakanlar, siyasi parti 
temsilcileri, milletvekilleri, kamu 
kurum ve kuruluşlarının üst düzey 
yöneticilerinin davetli olduğu açılış 
bölümünde sektörün sorunları, 
ülkemizin bilişim vizyonu, gelecek 
beklentileri ve hedefler en üst 
düzeyde dile getirilerek bir “Bilişim 
Zirvesi” gerçekleştirilecek. Etkinlik, 
herkese açık ve ücretsiz. 
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yıldırım Üçtuğ, Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Büyükberber ile TOBB Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin 
olmak üzere her gün bir üniversite 
rektörünün çağrılı konuşmacı olduğu, 
üç gün sürecek Kurultay’da, iki açık 
oturum ve 15 panele 200’den fazla 
konuşmacı katılıp Türkiye’nin nabzını 
elinde tutan, “YAŞAM” barometresini 
ölçen uzman, aydın ve gazeteciler 
konuşacaklar. 32. Ulusal Bilişim 
Kurultayı’nda toplam 30 akademik ve 
uygulama bildirisi sunulurken firma 
sunumları da yapılacak. 
5 ayrı salonda, bilişimle kalkınan 
ve bilişim toplumu hedefine koşan 
Türkiye vizyonuna ulaşmak için güncel 
ve geleceğe yönelik konuların ele 
alınacağı açık oturum ve paneller 
ile çeşitli yarışmalar düzenlenecek.  

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. 
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.
Günlük 5 bin, üç günlük etkinlik boyunca 15 binin 
üzerinde ziyaretçinin izlemesi beklenen etkinliğe 
katılacak 200’ü aşkın konuşmacı, açık oturum ve 
panellerde görüş ve bilgilerini paylaşacak. BİLİŞİM 
2015’in, izleyici ve katılımcıların büyük çoğunluğu kamu 
ve özel sektör bilişim profesyonelleri, uzmanlar ve 
akademisyenlerden oluşuyor.

32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda;  “Teknoloji Üreten 
Türkiye için İklimi Nasıl Değiştirmeliyiz?” ile “Siber 
Güvenli Yaşam : Siber Güvenliğin Teknik ve 
Hukuki Boyutunda Son Gelişmeler” başlıklı “Açık 
Oturum”ların yanı sıra “Türkiye Yazılım Sektörü 
Stratejisi Eylem Planı ve Yerli Yazılım Endüstrisinin 
Geleceği”, “Bilişim Toplumunda Yaşamak İçin e–
Dönüşümün Neresindeyiz?” , “Bilişim ve Engelsiz 
Yaşam: Bilişimle Engeller Aşılıyor. Engellilerin Hayatını 
Kolaylaştıran Teknolojiler”, “Sağlıkta Fütüristik ve 
Yenilikçi Yaklaşımlar: Bilişimle Sağlıklı Yaşam”, “Bilgi 
Toplumu Olma Yolunda Türkiye İçin bir Sivil İnisiyatif: 
Dijital Türkiye Platformu ve Avrupa Sayısal Gündemi”, 
“Sosyal Medya ve Yaşam: Sosyal Medyanın Dayanılmaz 
Ağırlığı”, “TBD Sayısal Gündem Türkiye: Türkiye’nin 
Bilgi Toplumuna Dönüşüm Aksiyonu ve Kamu Strateji 
Belgelerinin Analizi”, “Çevreci Bilişim: Yaşanabilir bir 
Dünya için Bilişimde Çevreci Yaklaşımlar”, “Kadın, 
Çocuk ve Aile Yaşamında Bilişim”, “Kobi, Teknoloji, 
Rekabet Edilebilirlik”, “Kamu ve Kobi’lerde Bulut 
Bilişim”, “Gençlerin Girişimcilik Yol Harıtası ve Başarı 
Öyküleri” ve “Panel: Dijital Oyunlar İle Dünya Yeniden 
Şekilleniyor” başlıklı paneller yapılacak.
33 üniversitede örgütlenen TBD Genç topluluğunun 
gerçekleştireceği “TBD 5. Genç Bilişimciler Kurultayı” 
kapsamındaki panellerle üniversite gençliğinin; 
“Programlama çocuk oyuncağı” etkinliğiyle de 
ilkokul öğrencilerinin yaşamına pozitif dokunuş 
yapılacak BİLİŞİM 2015’te, ayrıca Genç Girişimciliğin 
özendirileceği oturumlar da yer alacak.

Son gün STK’lar ve siyasi parti temsilcileri bir araya 
gelerek sektörün sorunları ve çözüm önerilerini 
paylaşacaklar. 

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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