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“Bilişimciler, ‘Kent Konseyleri’nde yer alsın”
Bilişim kentleri çalışma grubu temsilcilerinin kent 
konseylerinde yer alması ve “Bilişim Kentleri Ödülü” 
verilmesi önerildi.
Bilişim 2011 Etkinliği kapsamında 28 
Ekim 2011’de, Bilişim Kentleri Çalışma 
Grubu tarafından Bilişim Kentleri Çalıştayı 
gerçekleştirildi. Sadece çağrılı katılımcılarla 
yapılan Çalıştayda, Bilişim Kentleri Kılavuzu’ 
nun son hali, yerel yönetimler, ilgili 
bakanlıklar, sektör firmaları ve üniversiteler ile 
değerlendirildi. 
Çalıştay’ın açılışını yapan Bilişim Kentleri 
Çalışma Grubu H. Cemal Tura, Bilişim Kentleri 
Kılavuzu’ nun hazırlanma süreçleri, yapılan 
çalışmalar ve kılavuzun içeriği hakkında 
genel bir bilgi verdi. Kılavuzun hazırlıklarının 
son aşamasına gelindiğine dikkat çeken 
Tura, yapılacak oturum sonucunda alınacak 
kararlara göre kılavuza son şeklinin verileceği 

ve yayınlanacağını açıkladı. 
Dr. Aydın Kolat’ın moderatörlüğünde yürütülen 
Çalıştay’da ilk olarak söz alan Doç. Dr. Mete 
Yıldız kılavuzda yerel yönetimlerin sosyal 
medya uygulamalarını kullanımını teşvik edici 
bilgilere yer verilmesinin yararlı olacağını dile 
getirdi. CHP Eski Milletvekili ve CHP MYK Üyesi 
Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu ise,  raporda ilgili 
mevzuatlar konusunda bir eksiklik olmaması 
gerektiğine işaret edip grubun bundan sonraki 
yasa ve mevzuat çalışlamaları için başta 
parlamentoda olmak üzere ilgili komisyonlarda 
temsil edilmesi konusunda gerekli çalışma 
ve desteği aktif olarak yerine getirebileceğini 
bildirdi.
Yerel yönetimlerde ciddi bir veri yoksunluğu 

olduğunu anımsatan Türksat Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Ahmet Kaplan,  Türksat’ın elinde 
e-devlet kapısı çalışmaları çerçevesinde 10 
milyon 500 bin kişinin verisinin bulunduğunu, 
2012’de e-devlet kapısı çalışmalarında yerel 
yönetimlerin vatandaşa verdikleri hizmetleri 
portala taşıma ve iyileştirme çalışmaları 
içerisinde olacaklarını dile getirdi. Kaplan bu 
konuda TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu ile 
işbirliği yapmak istediklerini belirtti.
Başbakanlık eski Müsteşarı Fikret Üçgan, 
kılavuzun kullanıcıların çok kolay algılayacağı, 
ihtyaçlarının karşılıklarına kolayca ulaşabileceği 
bir yapıda oluşturulmasının öneminin altını çizip 
çok bilimsel ve akademik olmaması gerektiğini 
söyledi. Kılavuzda mutlaka bir kontrol listesinin 
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olması gerektiğini de vurgulayan Üçgan, 
belediyelerin ve yerel yönetimlerin neleri 
paylaştıklarının da kılavuzda yer almasını 
önerdi.
Atılım Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Savaş 
Zafer Şahin, kılavuzda yerel yönetimlerin 
hizmet tercihlerindeki mevcut eğilimlere ve 
gelecekle ilgili öngörülere yer verilmesinin 
yararlı olacağını,  veri madenciliği, bulut 
teknolojileri, açık kaynak kodlu yazılımların 
tercih edilmesi gibi BT yönelimlerine de yer 
verilmesi gerektiğini vurguladı. Kılavuzla ilgili 
eleştirilerini de dile getiren Şahin, kılavuzun bazı 
yerlerinde anlatım karışıklıkları ve anlaşılması 
zor ifadelere yer verildiği, uygulamaların 
doğasından kaynaklanan ve tercihe göre 
değişebilecek birtakım yaklaşımların standart 
gibi raporda yer aldığını söyleyip bu konuda 
gerekli revizyonların yapılmasını istedi. Kentsel 
Gelişim Stratejisi (KENTGES) içerisinde 
bulunan yaklaşık 100 eyleme de kılavuzda yer 
verilmesinin uygun olacağına işaret eden Şahin 
,  yerel yönetimlerle ilgili merkezi kurumların 
da kılavuza katkı vermesinin önemli olduğunu 
söyledi.
Sampaş Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Ilıcan, 
bilişim yatırımlarının önemi ve belediyelerin BT 
bütçelerinin toplam bütçelerinin en az yüzde 
2’si olması gerektiğini vurgularken Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nden Nurullah Osmanlı, 
Kent Bilgi Sistemi’nin olmazsa olmazlarının 
şematik olarak kılavuzda yer almasını  istedi. 
Nüfusun yüzde  13,3’ünü oluşturan engellilerin 
kent yaşamında hayatlarının kolaylaştırılması 
için gerekli BT yatırımlarının yapılmasına 
yönelik bilgilerin kılavuzda yer almasının 
öneminin altını çizen Uluslararası Engelliler 
Derneği Genel Başkanı İsmet Türker, Avrupa 
Birliği tarafından yerel yönetimlerin engellilere 
yönelik hizmetlerini ölçen 9 temel kriterin 
kılavuzda yer almasını önerdi.
Yerel yönetimlerin insana hizmet ettiğini, 
insanların sosyal ve teknolojik eğilim ve 
davranışlarının yerel yönetimlerce dikkate 

alınıp bu eğilimlere paralel BT projelerinin 
gerçekleştirilmesinin gerekliliğine işaret 
eden TCDD Müşaviri Ersin Taşçı, sosyal 
medya uygulamalarının önemine kılavuzda 
değinilmesini istedi. Özellikle veri güvenliği 
ve güvenlik standartlarına kılavuzda yer 
verilmesini isteyen Dr. Cemal Gemci de, 
belediye hizmetlerinde Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) kullanımına vurgu yapılmasını dile 
getirdi.
Katılımcıların görüşlerinin genel bir 
değerlendirmesini yapan Çalıştay’ın  
moderatorü Dr. Aydın Kolat,  belediyelerin 
hizmetlerine yönelik bir kontrol listesi 
oluşturulmasının yararlı olacağını vurguladı. 
Kolat, Bilişim Kentleri Çalışma Grubundan 
temsilcilerin kent konseylerinde yer almasını ve 
gelecekte Bilişim Kentleri konusunda çalışma 
yapan belediyelere yönelik “Bilişim Kentleri 
Ödülü” verilmesini de önerdi.
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