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Başkent adayları Ankara’yı, 
“ ” de yapabilecek mi?

20 yıldır Başkent’i yöneten AK Parti’li Gökçek’in açıkladığı 18 proje 
arasında doğrudan bilişim projesi yok ama başkana göre Ankara, zaten 
bu konuda zirvede… Ankara için “Bilişim Vadisi” projesini açıklayan 
CHP’li Yavaş, başkentin yazılımda elverişli bir ekosisteme sahip olması 
için tüm taraflarla birlikte çalışacaklarını bildirdi. MHP’li Karakaya 
ise, “geleceğin yenilik üslerinden biri” olacağına inandığı Ankara’nın 
“Bilişim Vadisi” konusunda adaylığını güçlendirmek için “güçlü lobi 
yapmak niyetinde” olduklarını söyledi.

Aslıhan Bozkurt
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Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojilerinin 
sunduğu olanaklar, yaşamımızın her alanında 
kendini fazlasıyla hissettiriyor. Hem genel hem 
de yerel kamu hizmetlerinden yararlanmada 
bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) etkin bir 
şekilde kullanılıyor. Bu açıdan bakıldığında 
dünyadakilere benzer uygulamalarla 
Türkiye’de BİT’ten yararlanarak bir dönüşüm 
gerçekleştiriyor. 
Günümüzde gelişmiş ve hızla gelişmeye 
devam eden BT ve yönetim otomasyonları hem 
neredeyse tüm merkezi kamu projelerinde 
kullanılırken hem de yerel yönetimlerde 
yaygınlaşıyor. 3 Temmuz 2005 tarih, 5393 
sayılı “Belediye Kanunu”na göre belediye; 
“Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve 
karar organı seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip bir 
kamu tüzel kişisi” şeklinde tanımlanıyor.  
Merkezi yönetimlerin ardından son yıllarda 
yerel yönetimlerde de teknoloji, hedefe 
ulaşmak için kullanılacak en önemli araç 
olarak görülmeye başladı. Azalan kaynaklar 
ve kalabalıklaşan nüfusa karşı yerel 
yönetimler, elektronik belediye (e-belediye) 
uygulamalarıyla BİT kullanımını öne çıkaran 

projeleri hayata geçiriyor. Verimli 
hizmet ve kaynakların etkin kullanımına 
yönelik yerel yönetimlerin teknoloji 
yatırımları her geçen gün artıyor. 
Türkiye’de de çoğu belediyenin hizmet 
sunumunda BİT’ten yararlandığını 
görüyoruz. E-belediye uygulamalarıyla 
öncelikle kırtasiyecilik ve bürokrasi 
azalırken kaynaklar daha etkin ve 
verimli kullanılıyor.

Vatandaş talep ettiği hizmete daha kısa 
sürede ulaşırken yöneticiler de güncel 
ve doğru bilgiler ışığında hızlı ve etkin 
karar alıyor. Halk her türlü bilginin yanı 
sıra üretilen hizmetlere, yerel birim ve 
kişilere hızla erişebiliyor.
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) BİLİŞİM 
Dergisi olarak bu sayımızda,  30 Mart 
2014 Yerel Seçimleri’nde Başkent 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan 
adaylarının özellikle bilişim vaatlerini 

hedefleri olduğuna değindi. Gökçek, “Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, kesinlikle bu alanda 
trendi kaçırmış filan değil tam tersi bu konuda 
zirvede” vurgusu yaptı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Yavaş,  Ankara’nın “Bilişim Vadisi” 
için en doğru adres olduğuna dikkat çekti. 
“Teknokentlerde yapılan Ar-Ge, Bilişim 
Vadisi’ndeki yüksek teknoloji üretimi ile 
taçlandırılacak, Ankaralı kazanacak” diyen 
Yavaş, Ankaralı girişimcilerin belediye 
hizmetlerine dair teknolojik çözümler 
üretmesini teşvik edip pozitif ayrımcılık 
yapacaklarını;  Ankara’nın yazılım sektörü 
açısından elverişli bir ekosisteme sahip olması 
için tüm taraflarla birlikte çalışacaklarını 
anlattı.

MHP adayı Mevlüt Karakaya ise, Ankara’nın 
“geleceğin yenilik üslerinden biri” olacağına 
inandığını vurguladı. Ankara’nın “Bilişim 
Vadisi” konusunda adaylığını güçlendirmek 
için “güçlü lobi yapmak niyetinde” olduklarını 
söyleyen Karakaya, kanunların elverdiği 
oranda “off-set” uygulamasını Belediye satın 
almalarına adapte etmeyi planladıklarını 
bildirdi. 
DSP Genel Başkanı Masum Türker ise, 
partisinin Eskişehir’deki belediye başkan 
adaylarının tanıtımı için düzenlenen 
toplantıda “Sosyal medya, bu seçimin kaderini 
değiştirecek” dedi.
 
Yerel seçimlerde genel seçim havası 
Artık gün saymaya başladığımız 30 Mart ile 
Yerel seçimleri ile bilindiği gibi Türkiye iki 
yıllık bir seçim sürecine giriyor. Mart 2014 
yerel seçimlerin ardından Ağustos ayında da 
halk ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy 

kullanacak. Bir yıl sonra (Haziran 2015) ise 
Milletvekili Genel Seçimi gerçekleştirilecek. 
Böylesine bir seçim maratonu nedeniyle 30 
Mart Yerel Seçimleri tam bir genel seçim 
havasında geçiyor. Öyle ki seçmenler, 
bulundukları şehirlerdeki belediye başkan 
adaylarının yerel projeleri ve seçim vaatlerini 
tam olarak bilmeden başkan adaylarının adayı 
oldukları partinin genel politikaları üzerinden 
yürütülen kampanyalara tanık oluyorlar. 
Bu arada seçmen kütüklerinin bağımsız ve 
anayasal yetkisi olan Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) yerine, İç İşleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus 
İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlığa bağlı 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  düzenlemesi 
en önemli tartışma konularından biri. 
Türkiye’de ilk kez 22 Temmuz 2007 seçimleri 
yüzde 100 bilgisayar destekli yapıldı ve sisteme 
müdahale edilebildiği, yazılımın güvenliğinin 
sınırlı olduğu eleştirileri dillendiriliyor. 
Daha önceki seçimlerde bazıları delillerle 
kanıtlandığı iddia edilen eksik ve fazla seçmen, 
seçmen kütükleri, mükerrer oy, yanlış oy 
sayımı, hileli ve müdahale edildiği iddia edilen 
hileli seçim sonuçları nedeniyle Bilgisayar 
Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi’ne 
(SEÇSİS) güvensizlik duyulduğuna ilişkin 
açıklama, rapor ve toplantılar yapılıyor.  Bu 
nedenle BİLİŞİM Dergisi olarak konuya ilişkin 
yapılan açıklama ve raporları da okurlarımızla 
paylaşıyoruz.

İNETD: SEÇSİS gereken bilişim  güvenliğine 
sahip
BİLİŞİM Dergisi’nin 2010 Eylül sayısının 
“Dosya: BT destekli seçim ne kadar güvenli?” 
sayfalarında İnternet Teknolojileri Derneği 
(INETD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül, 
SEÇSİS’in tüm sistem altyapısı ve uygulama 
yazılımlarının, Türk firmaları tarafından, 

ele alıyoruz. Bu kapsamda Ankara’da belediye 
başkanlığında ismi öne çıkan, kıyasıya 
rekabetin yaşandığı üç isim ile görüştük. 
Dördüncü kez AK Parti’den aday olan Melih 
Gökçek, CHP adayı Mansur Yavaş ve MHP 
adayı Mevlüt Karakaya’ya sorular yönelttik. 

27 Mart 1994’te Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na seçildiğinden beri yaklaşık 20 
yıldır görevini yürüten, dört kez aynı göreve 
seçilen, sosyal medya konusunda “en iddialı” 
siyasetçilerden biri olan Gökçek, Ankara’nın, 
“Akıllı kent” konusunda gelinebilecek son 
noktada olduğunu vurguladı. 
Park, Boğaz, Havaalanı, Otobüs Teleferik, 
Cami ve Kültür Merkezi, Fuar, İnanç ve Tarih 
Müzesi, 333 Ankara, Tarımsal ve Hayvansal 
Kalkınma gibi 18 proje açıklayan Gökçek’in 
vaatleri arasında doğrudan bilişim sektörünü 
ilgilendiren somut bir proje olmaması dikkat 
çekiyor. 

A’dan Z’ye tüm konularda Büyükşehir 
Belediyesi’ni “akıllı kent sistemleriyle” 
yönettiklerini anlatan Gökçek, Ankara’yı 
“bilişim ve teknolojinin de başkenti” 
yapmanın geçen dönemden beri öncelikli 
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Türkiye’deki yazılımcılarca geliştirildiği ve 
bu boyuttaki önemdeki bir bilişim sisteminin 
gerektirdiği bilişim güvenliğine sahip olduğunu 
bildirdi. Akgül, “Sistemin güvenliği, bu 
alandaki evrensel standartlara uygundur. 
Sistem, İnternet’e açık değildir. Sisteme 
dışarıdan herhangi bir saldırıda bulunulamaz. 
Yetkisiz hiçbir kullanıcı bu sisteme 
giremez. Sistemdeki her tür işlem ve veri 
değişikliği, sistemin günlüklerinde anı anına 
izlenmektedir” dedi.
YSK’nin bu sistemin ne denli kapsamlı ve 
güvenilir olduğunu kamuoyuna duyurması, 
yasal düzenlemeler elveriyorsa siyasi 
partilerin de bu sisteme yetkili kullanıcılar 
aracılığıyla erişip seçim sonuçlarını izlemesini 
(yalnızca görmesini) sağlaması isteyen Akgül, 
böylece kamuoyunun sistemin güvenilir 
olmadığına ilişkin söylentilerle yanıltılmasının 
önüne geçilebileceğini vurguladı.

E-belediyecilikle dönüşen yerel dijital 
şehirler
“Elektronik belediyecilik” uygulaması kimi 
zaman dijital şehir (digital city), tele kent 
(Telepolis), siber kent (Cyber City), sanal 
şehir (virtual city) gibi kavramlarla anlatılıyor. 
TBD tarafından ise  e-belediye, “Kente ilişkin 
verilerin güncel teknolojiye dayalı bilişim 
teknolojileri destekli çalışmalarla yönetilerek 
bu verilerden kent ve toplum yararına bilgiler 
üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaşın 
hizmetine sunulması” şeklinde tanımlanıyor.
“Bir şehrin dijital teknolojiyle dizayn edilmesi, 
biçimlendirilmesi, altyapının yeniden 
yapılandırılması ile kentin ekonomik, finansal, 
kişiler arası iletişim, telekomünikasyon, 
yönetim ve siyaset gibi işlevlerinin dijital 
teknolojiler tarafından biçimlendirilmesi” 
şeklinde değerlendirilen dijital şehirler bilgi 
toplumuna geçişte önemli rol oynuyor.
 
Dünyada e-belediyecilik konusunda 
Heidelberg, Amsterdam, Berlin, Minnesota, 
Gelsenkirchen, Basel, Newcastle,  Kaliforniya 
ve San Diego gibi şehirlerin oldukça 
geliştikleri biliniyor. Türkiye’de ise İnternet’ten 
yararlanma konusunda yavaş davranıp geride 
kalan yerel yönetimler, 1990’ların sonunda 
sınırlı bazı çabalarla hizmetlerini sanal 

ortamlara taşınmaya başladılar. 1999’da 
yapılan bir araştırmada, 3200’ün üzerinde 
belediyeden yalnızca 30’unda daha çok 
etkileşim amaçlı ve tanıtım broşürü 
niteliğinde bilgilerden oluşan web sayfası 
çalışmaları olduğu gözlendi. 2004 tarihli 
TBD raporunda ise, belediyelerin yüzde 
86’sı bilgisayara ve yüzde 75’i İnternet 
erişimine sahip olduğu bilgisi yer alıyor.  
Ancak artık günümüzde teknolojiyi çok iyi 
kullanan, hizmetlerine “e-belediyecilik” 
kavramını tam anlamıyla başarıyla 
uygulayan birçok şehir görüyoruz.

E-belediye projelerinin yaygınlaşması, 
akıllı telefon ve tablet bilgisayarların 
artmasıyla birlikte birçok hizmetin mobil 
ortama taşınması öngörülüyor. Yerel 
yönetimlerin birçoğu, iş süreçleri ve 
iç işleyişlerini otomasyon projeleriyle 
bütünleştirirken web teknolojileri de 
belediyelere halkla ilişkiler, katılımcı 
yönetim, sosyal sorumluluk ve e-iş/
hizmet/ticaret alanlarında çeşitli 
olanaklar sunuyor. 

Belediye başkan adayları sosyal 
medyada
Tüm yurt çapında belediye başkan 
adaylarının neredeyse tamamı, özellikle 
yaptıkları ve yapacakları hizmetleri 
tanıtmak için sosyal medyaya yönelip 
projelerini tanıtıyor, sosyal medyayı aktif 
bir şekilde kullanarak seçmenlerine 
ulaşmaya çalışıyor.  Sosyal medya 
ağlarında oluşturdukları sayfalarda 
tanıtımlarını yapan adaylar, fotoğraf ve 
videolarla sitelerini zenginleştiriyor, 
projelerini görsel ve yazılı olarak 
ayrıntılı bir biçimde seçmenlerine 
ulaştırıyor. Seçmenler de, adayları sosyal 
medya aracılığıyla adım adam izleyip 
çalışmalarına yorum yapıp taleplerini dile 
getirebiliyor.
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