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6. İstanbul Bilişim 
Kongresi’nde, 
“Akıllı şehirler” 
konuşuldu
TBD, Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 
kongre, 7-8 Kasım 2012’de yapıldı. İki gün boyunca 
toplam 25 oturumda, akıllı şehir yapıları, mobil 
uygulamaları ele alındı.
Fatma Ağaç

Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan 
Yardımcısı Dr. Muhterem Çöl yaptı.
 
Alnıak: Akıllı şehirler, akıllı yöneticiler 
ister
Açılış konuşmasında toplantıya katılan 
belediye başkanlarına seslenip şehirleri akıllı 
yapmalarını isteyen Kongre Başkanı ve BAÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anlıak, “Akıllı şehirler, 
akıllı yöneticiler ister” dedi. 
Anlıak, “Teknolojiyi uygulayınız. İnsanlara 
kolaylıklar getiriniz. Yaşamı güzelleştiriniz, 
stresi azaltınız, parada, zamanda ekonomi 
sağlayınız. Bunların akıllı yönetim teknolojileri 
ile yapılması sizin işlerinizi kolaylaştırır” diye 
konuştu. 
Türkiye’nin stratejik konumu, tarihi altyapısı, 
ekonomik ve askeri gücü dikkate alındığında 
bölgesinde çok önemli bir ülke olduğuna 
değinen Anlıak, mevcut aksaklıkların akıllı 
çözüm yöntemleri ile çözülmesiyle herkesin 
daha güzel hizmet olanağı bulup mutlu 
olacağının altını çizdi.
BAÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Gökmen 
ise, dünyadaki akıllı şehirlerin örnek alınması 
gerektiğinin üzerinde durdu. Şehirlerdeki 
zorlu yaşamın bilgi ve iletişim teknolojileriyle 
hafifletilebileciğini ifade eden Gökmen, akıllı 
şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek için 
özel sektör ve kamu sektörünün anahtar 
bir rol oynayacağını bildirdi. Gökmen, 
sürdürülebilirlik kavramının bilişim sayesinde 
gerçeğe döneceğini kaydetti. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul 
Şubesi’nin, Bahçeşehir Üniversitesi 
(BAÜ) işbirliği ile düzenlediği 6. İstanbul 

Bilişim Kongresi, “Akıllı Şehirler” temasıyla 
7-8 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirildi. 
İş dünyası, kamu kuruluşları, bürokrasi, 
akademisyen ve öğrenciler tarafından ilgiyle 
izlenen kongrenin ilk gün oturumlarına 400’ü 
aşkın kişi katıldı. İki gün boyunca toplam 
25 oturumda, 140 konuşmacı tarafından 
akıllı şehir yapıları ve mobil uygulamaların 
ele alındığı kongrede, E-Dönüşüm Bilişim 
Yıldızları ödül töreni de yapıldı.
Kongrenin açılış konuşmaları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Bilişim Komisyonu üyesi 
ve CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger,  
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti 
Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, Kongre 
Başkanı ve BAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. 
Oktay Anlıak,  BAÜ Meslek Yüksek Okulu 
Müdürü Azize Gökmen, BAÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Görgün, TBD İstanbul Şubesi 
Başkanı Levent Karadağ ve TBD Başkanı 
Prof. Dr. Turhan Menteş yaptı. İstanbul 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Silivri 
Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Beşiktaş 
Belediye Başkanı İsmail Ünal ve Maltepe 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin,  
kongrede akıllı şehir uygulamalarını anlattılar. 
Mimar, Gazeteci, Yazar Aydın Boysan’ın “Akıllı 
ve Yaşanabilir Şehirler” sunumu büyük ilgi 
gördü. Kongrenin ikinci gününün açılışını Bilgi 
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Aksünger: Devlet eliyle bilişimin bir yere gelmesi mümkün değil
Yirmi yıla yakın bir süre bilişim sektörünün içinde 
yer aldığını anlatan CHP İzmir Milletvekili Aksünger, 
bilişimin, ortak yaşam kültürüne katkı vermede bir araç 
olduğunu belirtti. Türkiye’de e-devlet uygulamaları 
düşünüldüğünde Türkiye’nin dünyada 90’ıncı sırada 
olduğunu anımsatan Aksünger, “Devletin, TÜBİTAK eliyle 
bilişimi bir yere getirmesi mümkün değil. Bilişimde çok 
daha ciddi adımlar atmak gerekir” dedi.
 
Aksünger, bilişimin gelişmesi için özel sektöre şiddetle 
ihtiyaç olduğunu vurguladı.

  
Öztürk: e-uygulamalarına daha fazla yatırım yapmalıyız

AK Parti Bursa Milletvekili Öztürk, ülkemizdeki akıllı 
şehirlerin önündeki temel problemin şehirlerimizin 
plansız büyümesi ve kaçak yapıların olduğunu söyledi. 
Ülkemizin 2023 hedeflerindeki beş başlıktan birinin 
modern kentler ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak 
hedefi olduğunun altını çizen Öztürk, bilişim altyapısı 
tamamlanmış, güvenli, ısı yalıtımı gerçekleştirilmiş, 
enerjisini kendi üreten, geri dönüşüm sistemleri ve 
sosyal donatı alanları ile inşa edilmiş akıllı binalarla 
vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilebileceğine 
dikkat çekti.
BAÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Görgün, 
haberleşme ve iletişim 
teknolojilerinin hızla 
gelişmesi gerektiğine 
işaret etti Görgün, akıllı 

şehirlerin 21’inci yüzyılı teşkil edeceğini belirterek bilişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişmenin, akıllı şehirlere katkı 
vereceğine değindi.

Karadağ: e-Ticaret Yasa Taslağı’na görüş bildirdik
Türkiye nüfusunun yüzde 76’sının şehirlerde yaşadığına 
değinen TBD İstanbul Şubesi Başkanı Karadağ, TBMM 
gündeminde olan e-Ticaret Yasa Taslağı’na görüş 
bildirdiklerini belirtti. Karadağ, son yıllarda baş döndürücü 
bir hızla gelişen bilişim teknolojilerinin; şehirlerde 
sorunların çözülmesi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi 
ve vatandaşların yaşam kalitelerinin arttırılmasına önemli 
katkılar sağladığını anlattı. 
Kurumlar arası işbirliği ve şehirlerarası dayanışmayı 
sağlamak, vatandaşların bilgi toplumuna geçişi ve bilişim 
uygulama altyapısını gerçekleştiren uygun kentleri 
oluşturma amacıyla “TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu” 

kurduklarına değinen Karadağ, grubun tüm yerel yönetimlere yol gösterecek bir “Bilişim 
Kentleri Kılavuzu” hazırladığını anımsattı.
 
Menteş: Yerel yönetimlerin bilişim uygulamalarını geliştirmesinden yanayız
6’ıncısı gerçekleştirilen İstanbul Bilişim Kongresi’nin ana temasının 2 yıldır “Akıllı 
Kentler” kavramı olduğu, TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu”nu oluşturduklarını dile 
getiren ve  TBD Başkanı Prof. Dr. Menteş, “Biz yerel yönetimlerin bilişim uygulamalarını 
geliştirmesinden yanayız” dedi.
Türkiye’nin 2023 yılı hedefinin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek olduğunu söyleyen 
Menteş, bunun için yüzde 8.5’luk bir büyüme yakalanması gerektiğine işaret etti. Ar-ge ve 
inovasyon hedefinin büyümesi, yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğinin üzerinde duran 
Menteş, yerel yöneticilere seslenip Türkiye’nin plansız kalkınma lüksüne sahip olmadığını 
vurguladı. Menteş, “Büyüme bilişim teknolojileriyle gerçekleştirilecek. Öncülüğü siz edin” 
dedi. 
Etkinlik kapsamında, “Teknoloji Liderleri Geleceğin Şehirlerini Tartışıyor”; “Akıllı Şehirde 
‘KOBİ’ Olmak”; “Akıllı Ve Yaşanabilir Şehirler De STK’lar”; “Sosyal Belediyecilik Örnekleri”; 
“Akıllı Şehirlerde Teknolojinin Yönetimi”; “Yerel Yönetimlerde Proje Yönetimi”; “Mobil Şehir 
Ve Mobil Belediye”; “Kamu Ve Yerel Yönetimlerde Bilgi Güvenliği Ve İş Sürekliliği”; “Akıllı 
Şehire Giden Yolda Yapılması Gerekenler”; “Anadolu’nun Marka Ve Rekabetçi Şehirleri
“Bilişimde Kariyer Yolculuğu” ve “Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya” başlıklı paneller 
gerçekleştirildi.  Ayrıca, “Girişimcilik De Başarı Ve Örnekleri”; “Bilgi Güvenliği”; “Kent Ve 
Yaşam” ile “Belediye Yönetiminde Süreç Ve Teknoloji Yönetimi” forumları düzenlendi. 
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