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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde 
2009 yılında ilk çalışmalarına başlayan 
“Bilişim Kentleri Çalışma Grubu”, 2010 

yılını birbiri ardına gerçekleştirdiği etkinlik 
ve toplantılarla kapattı. Yerel yönetimlerin 
bilgi teknolojilerine yönelik farkındalık 
kazanmalarını ve tüm faaliyetlerinde 
bilgi teknolojilerinden etkin bir şekilde 
yararlanıp verimlilik ve hizmet standartlarını 
yükseltmelerini amaçlayan Grup; yerel 
yönetimler, üniversiteler, kamu ve özel 
sektör kuruluşları ile konunun uzmanı 
kişilerin birlikte hareket etmesini sağlayacak 
etkinlikler gerçekleştirmektedir.

2010, “Bilişim Kentleri”nde 
farkındalık yılı oldu!..

İlk büyük faaliyeti KKTC’de 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), küçük bir 
ada ülkesi olmasından dolayı yerel yönetimlerin 
etkinliğinin ülkenin genel ekonomik ve sosyal 
gelişmesine doğrudan katkısı çok güçlü. Yerel 
yönetimlerin küçük,  özellikle bilgi teknolojileri 
birikimi açısından imkânlarının kısıtlı ve Avrupa 
Birliği’nin (AB) ülkeye sağladığı kaynaklardan 
yeterince yararlanamadığını tespit ettik. Bu 
konuda KKTC devlet yetkilileri tarafından da 
talep gelince, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
samimi destek ve katkılarıyla, 1. Bilişim Kentleri 
Sempozyumu’nu Lefkoşa’ da gerçekleştirdik. 
Katılım ve ilginin beklediğimizin üzerinde 

gerçekleştiği, iki gün süren sempozyum, hemen 
hemen bütün Kıbrıs gazete ve televizyonlarında 
haber olarak yer aldı.

Türkiye’den başarılı çalışma ve örnek 
uygulamaları ile bilinen belediyelerimizin örnek 
projelerini sunduğu, özel sektör temsilcilerinin 
yerel yönetimlerin yararlanabilecekleri bilişim 
teknolojileri kaynaklarındaki en son gelişmeleri 
anlattığı sempozyum, farkındalık yaratmak 
açısından faydalı olurken yerel yönetimlerin 
bilişim teknolojilerine olan ilgi ve bu konudaki 
bilgileri göz önüne alındığında daha derin, 
daha köklü irtibat ve çalışmalar yapılması 

gerektiğini ve yerel yönetimlerin rehberlik 
ihtiyacı içerisinde olduklarını KKTC örneğinde 
gördük. 

Etkinlikler:
2009 yılında İstanbul CEBİT ve Ankara Bilişim 
Kurultayı içinde yer alan panellerde Belediye 
Başkanları, Belediye Bilişim Sorumluları 
ile Akademisyenlerin, Bilişim Kentleri 
konusundaki görüş ve çalışmalarına yer verildi.
9–11 Haziran 2010’da İzmir’de Bilişim Kentleri 
Paneli düzenledik. Uluslar arası İzmir Fuarı 
Kongre Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz 
Ege Bölge Toplantısı niteliğindeki panelden 
çıkardığımız en önemli sonuç;  yerel yönetimde 
yaşayanların istekleri doğrultusunda bilişim 
destekli projelerin gerçekleşebilmesine 
yönelik yol haritalarının belirlenmesi ve 
sonucunda yerel yönetimlere ve vatandaşlara 
yol gösterici nitelikte bir kılavuz hazırlanması 
gereği oldu. 
 
Bu doğrultuda İç Anadolu Bölge Çalıştayı’nı , 
“Bilişim Kentleri Çalıştayı ve Paneli” olarak 25 
Eylül 2010’da Ankara Rixos Otel’de ve İstanbul 
Bilişim Kentleri Çalıştayı’nı  ise, TBD İstanbul 
Şubesi’nin 25 – 26 Kasım 2010’da yaptığı 4. 
İstanbul Bilişim Kongresi içinde  İstanbul’da 
gerçekleştirdik. Söz konusu toplantılarda, 
toplantılarımızı “Bölge Çalıştayları” şeklinde 
yaparak yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, tüm paydaşların katkılarının 
sağlanıp ihtiyaç analizinden sonra yol haritası 
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ve “Bilişim Kentleri Kılavuzu” hazırlanması için 
katkı ve işbirliği oluşturuldu. 
Ayrıca çalışmalarımız için; yerel yönetimlerden, 
STK’lardan,  akademisyenlerden  ve yerel 
yönetimlere hizmet üreten özel şirketlerden 
destek almayı, çalışma gruplarımıza mimar, 
şehir plancısı, inşaat mühendisi, sosyolog, 
psikolog, doktor ve avukatların katılımını da 
sağlamayı hedefledik.
Grubumuz çalışmalarını, “Organizasyon”, 
“İçerik”  ve “Kılavuz” ana başlıkları altında 
çalışan alt gruplar ile Kılavuz hazırlama 
çalışmalarını, “Strateji Hizmet Süreçleri ve 
Envanter”, “Tanım Mevzuat Tanıtım”, “Paylaşım 
Altyapı Standartlar”,  “Ölçme Değerlendirme ve 
Etki Analizi” ve “Kent Lojistiği” olmak üzere 5 
alt çalışma grubu ile sürdürüyor. 

Sosyal taraflardan büyük gönüllü desteği
TBD, diğer etkinliklerle birlikte faaliyetlerde 
bulunmamız için yönlendirici olurken biz de 

bütün bu etkinliklerimizi TBD’ye herhangi 
bir maddi yük yüklemeden özel sektör ve 
üniversitelerimizin destekleri ve gönüllü çalışan 
arkadaşlarımızın özverileriyle gerçekleştirme 
gayreti içinde olmaktayız.  
2010 yılı, Bilişim Kentleri Çalışma Grubu’na 
katılan gönüllülerin sayısında çok büyük artış 
yaşanması bakımından çok verimli geçti.  Gerek 
çalışma grubumuza destek veren ve gerekse 
alt çalışma gruplarımızda yer alan gönüllü 
katılımcı sayısı 100’ü geçti. Önümüzdeki 
dönemde yerel yönetimlerin konuya ilgisi ve 
beklentisi arttıkça katılımcı sayısının daha da 
artmasını bekliyoruz. 

Web sayfamız hizmette
Yerel yönetimlerin ve diğer tüm konuya ilgi duyan 
kesimlerin etkinliklerimizi izleyebilmeleri için 
www.bilisimkentleri.org adresinde bir web 
sitesi açıp etkinliklerimizi paylaşmaya başladık. 
Ayrıca www.bilisimkentleri.com adresinde 

açtığımız forum sitesinde konumuz ile ilgili 
her türlü etkileşimli bilgi paylaşımı ve tartışma 
ortamını oluşturmayı amaçlıyoruz. Yine sosyal 
ağlarda Bilişim Kentleri grubu oluşturarak 
etkinliklerimizi ve bilgi paylaşımlarımızı sosyal 
medyaya da taşıdık.

2011 yılı beklentilerimiz
2010, hedef kitlemiz açısından farkındalık 
yaratma ve işbirliğine hazır hale getirme, 
grubumuz açısından da stratejileri oluşturma 
ve gönüllü katılımların sağlanması yılıydı. 
2011 yılının başlangıçta yine aynı çerçevede 
geçeceğini, Bilişim Kentleri Kılavuzu’nun 
hazırlanmasıyla birlikte kapsamlı farkındalık, 
işbirliği ve yüksek yoğunluklu çalışmalarla 
daha etkin geçeceğini düşünüyoruz. 
“Bilişim Kentleri”nin oluşturulmasında dikkat 
edilmesi gereken konu başlıklarını şöyle 
sıralayabiliriz:
•Sosyal ve kültürel dönüşüm süreci, hem 
halkımıza hem de yerel yönetimlere yönelik 
olarak dikkate alınmalı, 
•e-devlet etkileşimi sağlanmalı,
•Uygulamalar, vatandaş odaklı olmalı,
•Kişisel veriler korunmalı,
•Uygulamaların hayata geçirilebilmesi için 
politik destek, en üst seviyede verilmeli,
•Türkiye’nin  sayısal uçurum gerçeği 
değerlendirilerek planlama yapılmalı,
•Uygulamalar şeffaf ve katılımcı olmalı, 
•Bu sistemlerin sürdürülebilirliği, ilgili tüm 
tarafların desteği ile mümkün olacağı için 
halkımızın yönetime katılması sağlanmalı 
(Yönetişim),
•Uygulamalar kolay kullanılmalı ve erişilebilir 
olmalı, kullanıcıya ek yük getirmemeli,
•Bürokrasi kaldırılıp, işlerin yerel yönetimlerin 
ofislerine gelmeden (zaman ve mekan 
bağımsız), elektronik imza ile her şeyin 
elektronik ortamda yapılabilmesi hedeflenmeli,
•Kurumlar böyle bir düzeni kendi içinde 
oluşturmadan önce gereksinimlerini çok iyi 
ortaya koymalı, buna göre talep, altyapı, insan 
kaynakları, sistemin sürdürülebilirliği için 

alınması gereken önlemler iyi tasarlanmalı 
ve edinim ve gerçekleştirme süreci buna göre 
belirlenmeli,
•Yerel yönetim çalışanlarının belirli sürelerde 
performansları ölçülebilmeli, 
•Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin 
kullanılmasına imkân sağlanmalı, 
•Yerel yönetim kanun, kararname ve 
mevzuatlarına uygun olmalı, değişiklik önerileri 
ayrıca yapılmalı,
•Yerel yönetimler paylaşımına açık olacak 
şekilde birlikte saptanacak standartlarda 
geliştirilmeli,
•Felaket kurtarma çözümlerini de içerecek iş 
sürekliliği oluşturulmalı, 
•Çevreci çözümler üretilmeli,
•Uygulamaların veri ve iletişim güvenlikleri 
sağlanmalı,
•İş yaşamı bunu geniş ölçüde kullanmalı,
•Ulaşım, enerji, sağlık, eğitim, kültür, 
iletişim, güvenlik gibi vatandaşlık hizmetleri 
bileşenlerinin sistem dahilinde yönetilmesini 
gerçekleştirecek alt sistemlerinin düzgün bir 
şekilde ilişkisi kurulmalı, 
•Stratejik plan ve performans programları 
geliştirilmeli,
•Elektronik işlemlere teşvik edici uygulamalar 
yapmalı ve zorunluluğun da uygulanabilirliği 
araştırılmalı,
•Bu uygulamalara geçilmesi için süreç 
analizleri detaylı olarak belirlenmeli,
•Şehir lojistiği konusunda çalışmalar 
gerçekleştirilmeli,
•Organize sanayi bölgelerinin ve finans 
merkezlerinin akıllı kent planlamasındaki 
konumları ve önemi araştırılmalı, 
•Her belediye kendi içinde bir süreç analizini 
yapmalı, 
•Yerel yönetimlere ‘Kurumsal Hafıza’nın önemi 
anlatılmalı,
•Özellikle dünyadaki örnekler detaylı olarak 
incelenmeli,
•UYDU ŞEHİR modeli için oluşumunun 
olabilirliği incelenmeli.
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(*)1974’te Bilişim sektöründe çalışmaya ÖSYM’nin kuruluşu ile başlayan Tura, 
Nisan 2006’da İŞKUR İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan 
emekli oluncaya kadar, sırasıyla PTT-EBİM, Ankara Belediyesi, Çankaya 
Belediyesi, İŞKUR ve Başbakanlıkta yönetici ve danışman  olarak iş süreçlerine 
bilişim olanaklarını en üst seviyede katmak üzere projeler geliştirdi. Emekli 
olmadan önce 2 dönem KAMU-BİB başkanlığını yürüten Tura, 2008’den bu 
yana TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Kurucu Başkanlığı’nı yürütüyor. 
Emekli olduktan sonra özel sektör firmalarında, daha önce Güvercin İletişim 
Hizmetleri’nde genel koordinatörlük, BNB Consulting ve Sun Microsysytems 
bünyesinde danışmanlık görevlerini de üstlenen Tura, halen BTBilgi 
Teknolojileri bünyesinde Ankara sorumlusu ve Kıdemli Danışman olarak 
görev yapıyor. 
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