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E r z u r u m , 
bilişim üssü olmak istiyor
“Bölgesel Kalkınmada Bilişim Çalıştayı”nda, Erzurum’un 
bilişim üssü olup olamayacağı konusu ele alındı.
Atatürk Üniversitesi, Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) İstanbul Şubesi, Ata Teknokent, Erzurum 
Kalkınma Vakfı (ERVAK) ortaklaşa 18-19 Ekim 
2011’de Erzurum’da “Bölgesel kalkınmada 
bilişim çalıştayı”nı düzenledi. Eğitim, sağlık, 
turizm ve lojistik sektörlerinde, kamu, özel 
sektör ve sivil inisiyatifin ortak çalışmasını esas 
alan çalıştayda, bilişim temelli yönetim olgusu 
üzerinde duruldu, uzmanlar  8 başlık altında 
farklı konuları ele aldı ve Erzurum’un bilişim 
üssü olup olamayacağının tartışıldı. 

Türkiye’nin İnternet ve bilişim sektöründeki 
önemini anlatan TBD İstanbul Şube Başkanı 
Levent Karadağ, İnternet ve bilişim sektörüyle 
ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye’de 35 
milyon İnternet kullanıcısı olduğunu anımsatan 
Karadağ, Türkiye’nin artık kendi yazılımlarını 
yapması gerektiğini, bu konuda kendimize 
ve gençlerimize güvenmek durumunda 
olduğumuza dikkat çekti. Türkiye’nin İnternet 
sektöründe çok önemli bir noktaya geldiğine 
işaret eden Karadağ, şunları söyledi: 

“Bugün dünyada yeni dönem zenginler bilişim 
ve İnternet’i kullanarak ortaya çıkıyor. Bugün 
Bill Gates, Apple’nin sahibi rahmetli Steve Jobs, 
Facebook’un kurucusu bunların üçünün serveti 
Türkiye’nin yıllık hasılatının çok üstünde. Şunu 
da belirtmek gerekir ki, popüler Amerikan 
siteleri, İnternet trafiğinin yüzde 75’ini 
Amerika’nın dışından alıyorlar. Yani bizlerin 
paralarıyla... ” 

Kapanışta Çalıştay’ın ortaya koyduğu sonuçları 
değerlendiren Dr. Aydın Kolat, eğitim, sağlık, 
turizm, lojistik, AtaTeknokent gibi konuların bir 
anlam ifade edebilmesi, sonuç doğurabilmesi 
ve bu konulardaki düşüncelerin projelendirip 
takibinin yapılabilmesi için bir “Bilişim Kent 
Konseyi” kurulması gerektiğine karar verildiğini 
bildirdi. Kolat, “Bilişim Kent Konseyi, ismi çok 
uygun değil. Çünkü biz, bölgesel bir yapıyı ele 
alıyoruz. Erzurum, Erzincan ve Bayburt’u. Üç 
kentimizin yönetişim portelini oluşturmaya 
çalışıyoruz. Haliyle oluşturulacak konsey de bu 
genişliği ifade edebilmeli” dedi.

Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri 
Merkezi’nde yapılan Çalıştayın açılışında 
konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
ve Ata Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen, Erzurum’a ve 
bölgenin kalkınmasına ivme kazandırabilecek 
innovatif değerleri üniversiteler, sağlık 
merkezleri, kış oyunları- turizm merkezi, 
lojistik park ve teknokpark olarak açıkladı. 
Günümüz dünyasında bilişim teknolojilerinden 
ve inovasyondan yoksun bir bilim, eğitim, 

hizmet, ticaret, üretim 
ve bunlara bağlı 
endüstriyel sektörlerin 
ve teknolojilerin 
demode olmaya ve 
atıl kalmaya mahkûm 
olduklarını vurgulayan 
Tüzemen, “Çünkü artık 
insanoğlunun ihtiyaçları 
da bilgi kadar hızlı, yani 
ışık hızıyla ilerlemekte 
olup anında yenileşmeye 
yönelik değişiklikler 
yapılmadığında rekabet 
gücü zayıflayacaktır. Bu 
tehdidin ve tehlikenin 
önüne geçebilmek için 
bilişim teknolojilerini 
geliştirmek ve 
iyi kullanmak 
gerekmektedir” dedi.

“Bilişimi, Erzurum’un ve bölgemizin sahip 
olduğu önemli sektörlerde kullanır ve 
uygularsak kalkınma da kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır” diyen Tüzemen, bilişim 
alanında kentte kurulması planlanan Bilişim 
Kent Konseyi’nin de Erzurum ve bölgenin 
kalkınmasında izlenecek yol haritasına katkı 
sunacağını bildirdi. 

ERVAK Başkanı Erdal Güzel ise, “Erzurum’u bir 
bilişim üssü haline getirmek istiyoruz” diyerek 
bu konuda hükümetten destek beklediklerini 
belirtti.

http://www.bilisimdergisi.org/s137


