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Yaklaşık üç yıldır çeşitli etkinlikler 
gerçekleştiren TBD Bilişim Kentleri Grubu, 
2011’in ilk toplantısını, 24 Şubat 2011’de 
Gaziantep’te düzenledi.
 
Bilgi toplumuna geçiş için, bilişim uygulama altyapısını sağlayan uygun 
kentleri oluşturmak olarak vurgulanan bilişim kentleri konusunda 
2008’den beri çalışan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Bilişim Kentleri 
Çalışma Grubu, bu yılın ilk etkinliğini yaptı. Uluslar arası çevrelerde “Akıllı 
kentler” olarak da adlandırılan bilişim kentleri kavramını tüm belediye ve 
il (mülki) yönetimine açmak, bu çerçevede, yönetici ve uygulayıcıları bir 
araya getirerek kurumlar arası işbirliğini harekete geçirmek için bölge 
toplantılarını başlatan grup, bu kez Güneydoğu Anadolu bölgesindeydi. 
TBD tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “Bilişim Kentleri Bölge Toplantısı”nın Güneydoğu 
Anadolu ayağı,  24 Şubat 2011’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin 
Emeç Toplantı Salonu’nda yapıldı.

TBD Bilişim Kentleri, Gaziantep’te toplandı
http://www.bilisimdergisi.org/s131
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Yerel yönetimlerin vatandaşlara sundukları 
hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması, 
vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi vb. 
konuların ele alındığı toplantıya Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım 
Güzelbey, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yavuz Coşkun, yerel yöneticiler ile Bilişim 
Kentleri Çalışma Grubu başkan ve üyeleri 
katıldı. 

TBD Türkiye Bilişim Kentleri Çalışma 
Grup Başkanı Cemal Tura,  açılışta yaptığı 
konuşmasında Çalışma Grubu’nun, toplumun 
her kesiminin hayatını kolaylaştırmak üzere 
teknolojinin günlük yaşama girişini sağlamak 
amacıyla kurulan bir oluşum olduğuna değindi. 
İki yıl önce yerel yönetimlerde teknolojinin 
verimli kullanılması için çeşitli çalıştay ve 
seminerler düzenlediklerini anlatan Tura, 
“Bir kentin bilişimle nasıl desteklenebileceği, 
kentte yaşayanların ihtiyaçlarının nasıl 
karşılanacağını, yerel yönetimlerle bu süreçler 
hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladık, 
toplantımızın genel amacı da budur” dedi.

“Teknoloji hayatı yönlendiriyor”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Güzelbey, teknolojinin, bir “medeniyet harikası” 
olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Günümüzün en önemli konularının başında 
gelen teknoloji, bizlerin hayatını yönlendiren, 
olmazsa olmazlarımızın başında gelen bir 
medeniyet harikasıdır. Bilişimi ve teknolojiyi 
verimli kullanan toplumların aldıkları 
mesafenin fersah fersah fazla oluşu hepinizin 
malumudur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

olarak Türkiye’nin Yükselen Yıldız Kenti 
Gaziantep’te teknolojik altyapıya sahip, teknoloji 
ile desteklenmiş hizmet anlayışının yerleşmesi 
için teknolojiye ve bilişime gereken önemi 
vermekte, gerekli yatırımları yapmaktayız. 
Şehrimize kazandırdığımız ve çocuklarımızın 
teknolojik gelişmeleri takip edebilecekleri 
Bilim Merkezi ile amacımız yüksek teknolojiyi 
kentimize sokmaktır.”
Gençler ve çocuklar için gerçekleştirilen birçok 
etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını 
bildiren Güzelbey, “Bir kültür şehri haline 
gelmek için sergilediğimiz bu çabamızda 
gençlerimizi ve çocuklarımızı hep ön planda 
tutmaktayız. Vatandaşa sunduğumuz hizmetleri 
teknolojinin nimetlerinden faydalanarak 
desteklediğimiz programlarla kolay erişilebilir, 
uygulanabilir hale getiriyoruz. Borç ödeme, 
takip, talep ve isteklerin elektronik ortamlarda 
alınarak değerlendirilmesi, yanıtlanması gibi 
uygulamalarla vatandaşlarımızın yaşamlarını 
kolaylaştırıyor, zamandan ve bürokratik işlem 
yoğunluğundan onları kurtarıyoruz” şeklinde 
konuştu.
Gaziantep’in artık bir dünya kenti olduğunu 
vurgulayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Coşkun da, “Gaziantep belediyecilik, 
ekonomi, eğitim ve yönetimde bir dünya kentidir. 
Şehirde son dönemde yapılan çalışmalarla 
kent dijital bir kent haline geliyor. Bilgi güçtür, 
güce sahip olan da iktidar olur. Bunun için de 
bilişim teknolojilerini kullanarak bu bilgiye 
sahip olmayı elbette ki hedef olarak önümüze 
koymamız gerekir” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından katkılarından 
dolayı Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Üyesi Dr. 
Aydın Kolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım 
Güzelbey’e, TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grup 
Başkanı Cemal Tura ise Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun’a teşekkür şilti 
verdi.

“Bilişim Kentleri Klavuzu” hazırlanacak
Daha sonra Erdal Naneci başkanlığında “Bilişim 
Kentleri Alt Çalışma Grupları” oturumuna 
geçildi. Naneci, gelişen bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin bireyleri, kurum ve kuruluşları 
teknoloji kullanımı yönünde adımlar atmaya 
zorladığını ve vatandaş memnuniyetinin 
arttırılması için yerel yönetimlerin vatandaşa 
sunduğu hizmetleri e-ortamlara taşımaları 
gerekliliğinin önemine işaret etti.  
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