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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 

Melih Gökçek:
Ankara, 
“Akıllı kent” 
konusunda 
gelinebilecek 
son noktada

Bütün projelerinde bilişim, teknoloji ve sosyal medyayı aktif ve etkin bir şekilde 
kullandıklarına değinen Gökçek, BT’nin belediyelerin işini daha hızlı, şeffaf ve kaliteli 
bir noktaya çıkardığını belirtip “Ankara Büyükşehir Belediyesi, kesinlikle bu alanda 
trendi kaçırmış filan değil tam tersi bu konuda zirvede” dedi.

Ankara’da 4 dönemdir üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 30 Mart 2014 
Yerel Seçimleri için AK Parti’den yeniden aday gösterilen Melih Gökçek, “Gündem” 
sayfalarımızın sorularını yanıtlayarak katkı verdi. 20 yıldır Ankara’yı yöneten Gökçek, 

yaptıklarını, yapacaklarını, yerel seçim ve özellikle de bilişim vaatlerini dergimize anlattı. 
Yerel seçim sonrasında Başkentin marka değerine değer katmak üzere hayata geçirmeyi 
planladıkları projeleri 18 başlıkta topladıklarını belirten Gökçek, bütün projelerinde bilişim, 
teknoloji ve sosyal medyayı aktif ve etkin bir şekilde kullandıklarını söyledi. Gökçek, “Ankara’yı 
İtfaiye hizmetlerinden imar çalışmalarına, ASKİ’den EGO’ya, ALO 153 Mavi Masa’dan İnternet 
sitemize kadar A’dan Z’ye tüm konularda Büyükşehir Belediyesi’ni ‘akıllı kent sistemleriyle’ 
yönetiyoruz” dedi. 

Yapımına başlanan Anka Park’ta baştan sona son teknolojiyle tasarlanmış oyuncak ve 
görsellerle ziyaretçileri ağırlayacaklarını bildiren Gökçek, sosyal medya konusunda “en iddialı” 
siyasetçilerden biri olduğuna, yaklaşık 2.5 yıldır sosyal medyayı oldukça etkin bir şekilde 
kullandığını, Amerika’daki bir STÖ’nün iki kez “Dünyada sosyal medyayı en iyi kullanan yerel 
yönetici” ödülünü verdiğine değinip Twitter için “1.5 milyon tirajlı bir gazeteyim” dediğini 
anımsattı.

Gökçek, isteyen herkesin Twitter üzerinden kendisine direkt ulaşabileceğini, görüş ve 
önerilerini iletebileceğini, her twiti değerlendirdiklerini, twitlerini her zaman kendisinin attığını, 
gelen talep, görüş ve önerileri bir ekibin değerlendirdiğini anlattı.

“Ankara’yı bilişim ve teknolojinin de başkenti” yapmanın geçen dönemden beri öncelikli 
hedefleri olduğuna değinen Gökçek, bu konuda son iki yıldır teknopark ve üniversite 
yöneticileriyle bir diyalog kurdukları ve iki-üç ayda bir toplanıp durum değerlendirmesi yapıp 
sunabilecekleri katkıları tartıştıklarını söyledi. 

“Akıllı kent” konusunda gelinebilecek son noktada olunduğunu, gelişmelere göre mevcut 
sistemi sürekli güncelleyerek, hizmeti daha kaliteli, şeffaf ve hızlı hale getirmeye çalıştıklarını 
kaydeden Gökçek, BT ve özellikle yerli yazılım ürünlerini kullandıklarını, “EGO Cepte” 
uygulamasının tamamen EGO çalışanları tarafından üretildiğini belirtti. 

“BT kesinlikle vatandaşa doğumdan cenazeye kadar hizmet veren belediyelerin işini daha hızlı, 
şeffaf ve kaliteli bir noktaya çıkarıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kesinlikle bu alanda 
trendi kaçırmış filan değil tam tersi bu konuda zirvede” vurgusu yapan Gökçek, “İnternet 
üzerinden hizmete sunduğumuz pek çok proje ya da kent otomasyon sistemleri ile hizmeti 
mesai saatlerinden çıkarıp, 7 gün 24 saate yayıyor, şeffaflığı arttırıyor, evrak yoğunluğunu 
azaltıyoruz” diye konuştu.
Teknoparklara ellerinden gelen desteği sunduklarına kaydeden Gökçek, Ankara’nın Türkiye 
bilişim pazarında daha fazla pay alması için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman diyaloga, 

desteğe, öneriye ve konunun 
muhatabı sivil toplum örgütleri 
ile işbirliğine hazır olduklarını 
vurguladı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s163

http://www.bilisimdergisi.org/s163


 ( B a ş k e n t  b a ş k a n l a r ı n ı n   B T  v a a t l e r i ) 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ( B a ş k e n t  b a ş k a n l a r ı n ı n   B T  v a a t l e r i )

Gündem

2014 OCAK162 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 163

-30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde 
Ankaralılara sunacağınız projeleri (isim ve 
özet bir şekilde) sıralayabilir misiniz?

-Yerel seçimler sonrası hayata geçirmeyi 
planladığımız, Başkentin marka değerine 
değer katacak büyük projelerimizi 18 başlıkta 
topladık. Bu projelerimiz dışında yeni katılacak 
ilçelerimiz gibi, belli başlı sanayi alanlarımız 
gibi, tarım ve hayvancılık gibi alanlara yönelik 
lokal çalışmalarımız da olacak. 18 projemiz ise 
şöyle:

Anka Park: Avrupa’nın en büyük tema parkı 
Anka Park. Ankara turizmi için en büyük 
yatırım olacak. 100 bin metrekarelik kapalı 
alana sahip olacak. Alanda 1217 adet oyuncak 
olacak ki bu bir dünya rekorudur. Hedef 10 
milyon ziyaretçi

Ankara Boğazı: Ankara’ya deniz getirmek 
imkânsız ama Ankara’nın da artık bir boğazı 
olacak. İmrahor Vadisi’nde 11 km’lik dev 
kanalda yaşam ve dinlenme alanları olacak. 
Bu yatırımın 5 yılda bitmesini hedefleyeceğiz. 

Havaalanı Metro Projesi: Sıhhiye-Havalimanı 
Metro Projesi’nin toplam kilometre uzunluğu 
30 kilometre olacak. Hedef, 5 yılda bitirilmesi.

Otobüs Teleferik Projesi: Adliye Sarayı’nın 
olduğu yere inşa edilmesini hedefliyoruz. 
Ankara’nın birçok bölgesine teleferik projesi 
hayata geçirilecek.

Kuzey Yıldızı Cami ve Kültür Merkezi: Cami 
Cumhuriyet döneminin en iddialı projesi 
olacak. İhalesi yapıldı, hafriyata başlandı. 9 
bin kişilik bir caminin yanında 5 bin kişilik bir 
kongre ve sanat merkezi bulunacak. 

Fuar Alanı: 2014 yılı içinde fuar alanını açmak 
hedefimiz. 50 bin kapalı 50 bin açık alana sahip 
olacak.

İnanç ve Tarih Müzesi: Anka Mall’un 
karşısında inanç ve tarih müzesi 4 bölümden 
oluşacak. Ferman Müzesi, Tarih Müzesi, Bilim 
Müzesi, Kur’an Mucizeleri Müzesi. 21’nci asrın 
ancak başında anlaşılan Kur’an mucizelerinin 
bilimsel açıklamaları bu müzede yer alacak.

Termal Su Projeleri: Termal su kaynaklarının 
kullanılması için yapılan bir projedir. Tüm alt 
yapıları bedava yaparak, termal turizmi teşvik 
edeceğiz.

Çok Amaçlı Kongre Merkezi: Ankara’nın 
önemli bir ihtiyacı bu projeyle giderilmiş 
olacak.

333 Ankara: 333 metre yüksekliğinde 
yapılacak bina Avrupa’nın en yüksek binası 
ve Ankara’nın simgesi olacak. İnşallah 
önümüzdeki dönem bitirilecek. Otel, restoran 
ve işyerleri bulunacak. 

Tarımsal ve Hayvansal Kalkınma Projesi: 
Ankara’ya yeni katılan ilçelerde tarım ve 
hayvancılığın teşviki sağlanacak.

Eryaman Stadı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Ankara’da yeni bir stadın yapımına başlayacak. 
Ancak Eryaman’da 15 bin kişilik stadın 
kat karşılığı yapılmasını belediye olarak 
kararlaştırdık.
 
Hacı Bayrami Veli Cami ve Çevresi 
Çalışmaları: 2014 yılı içinde kitapçı 
dükkânlarının yenilenmesi ve çevre 
düzenlemesi bitmiş olacak. Ayrıca Türkiye’nin 
en modern kapalı dolmuş duraklarını 
tamamlamış olacağız.

Aile Yaşam Merkezlerini Çoğaltılması 
Projesi: Çocukların, gençlerin ve hanımların 
birlikte zaman geçirebilecekleri sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetlerin yapıldığı 
merkezler Ankara’da yaygınlaştırılacak.

Gölbaşı Otogalerileri Projesi: Her türlü aracın 
satıldığı oto galerileri inşa edilecek. Arazi 

kamulaştırılması bitti. Yapımı en kısa sürede 
bitirilip, Ankara içindeki oto galerileri buraya 
taşınacak.

Rekreasyon Alanları Projesi: Çubuk 1 barajı 
projesiyle 11’inci rekreasyon alanını faaliyete 
geçireceğiz. Barajın etrafı piknik alanıyla 
donatılacak. Baraj su tutmaya başladı, 
rekreasyon alanını da inşallah 5 yıl içinde 
bitirmiş olacağız. 

Çamkoru Rekreasyon Alanı Projesi: Yaz kış 
tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek bir alan 
yapılacak. Çam ormanında göletle birlikte 
mükemmel bir piknik alanı oluşturulacak. 
Yaşlı ve engeliler ile başarılı öğrencilere yaz 
kış kamp imkânı sunulacak.

Yeni Mamak Projesi: Mamak kentsel dönüşüm 
projesinde 5 bin konutun bitirilmesi için 
çalışıyoruz. Bir kısmı bitti, bir kısmının teslimi 
önümüzdeki günlerde yapılacak. Mamak’ın 
makus talihini yeneceğiz inşallah.

-Yerel seçimlerde vaat ettiğiniz projeler 
arasında özellikle bilişim, teknoloji ve sosyal 
medyanın aktif ve etkin kullanıldığı bir 
projeniz var mı? Söz konusu projeye ilişkin 
ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?

-Biz zaten bütün projelerimizde bilişim, 
teknoloji ve sosyal medyayı aktif ve etkin 
bir şekilde kullanıyoruz. Ankara’yı İtfaiye 
hizmetlerinden imar çalışmalarına, ASKİ’den 
EGO’ya, ALO 153 Mavi Masa’dan İnternet 
sitemize kadar A’dan Z’ye tüm konularda 

Büyükşehir Belediyesi’ni “akıllı kent 
sistemleriyle” yönetiyoruz. 

Yapımına başladığımız ve hızla bitirmeye 
gayret ettiğimiz Anka Park’ta baştan sona 
son teknolojiyle tasarlanmış oyuncaklarla ve 
görsellerle ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. 

İnanç ve Tarih Müzesinde Universal 
Stüdyolarında hazırlanmış filmler ve çok 
değişik tasarımlarla karşınızda olacağız.

Teleferik, metro, rekreasyon alanları, kentsel 
dönüşümler, Avrupa’nın en yüksek binası… bu 
projelerde de tabiî ki bilişim ve teknoloji aktif 
ve etkin bir şekilde kullanılacak.
-Seçim kampanyanızda bilgi teknolojileri ve 
sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz? 

-Biliyorsunuz bu konuda en iddialı 
siyasetçilerden biriyim. Yaklaşık 2.5 yıldır 
zaten sosyal medyayı oldukça etkin bir şekilde 
kullanıyorum. Twitter için “1.5 milyon tirajlı bir 
gazeteyim” diyorum. Hatta sosyal medyayla 
ilgili önemli de bir ödül aldım. Amerika’daki 
bir sivil toplum örgütü iki kez “Dünyada 
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Yerel Yönetici” 
ödülünü bana verdi.

Seçim döneminde de belki biraz daha yoğun 
bir şekilde, çalışmalarımıza ağırlık vererek 
sosyal medyayı aynı etkinlikte kullanmaya 
devam ediyorum. Seçim startını verdiğimiz 
günden bu yana ilçe ilçe geziyoruz. Gittiğim 
her yerde büyük coşkulu kalabalıklar 
tarafından karşılanıyorum ve en çok da bu 
sevincimi takipçilerimle paylaşıyorum. Aynı 

http://www.bilisimdergisi.org/s163

http://www.bilisimdergisi.org/s163


 ( B a ş k e n t  b a ş k a n l a r ı n ı n   B T  v a a t l e r i ) 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ( B a ş k e n t  b a ş k a n l a r ı n ı n   B T  v a a t l e r i )

Gündem

2014 OCAK164 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 165

ve hakaret olmadığı sürece 
her türlü eleştiriyi yapabilir. 
İnanın bize ulaşan her twiti 
değerlendiriyoruz. Twitlerimi 
her zaman kendim atarım 
ama bana gelen talep, görüş 
ve önerileri değerlendiren bir 
ekibim var. Gelen twitleri ilgili 
birimlere ulaştırıp mutlaka 
sonuç alırlar.

-Yeniden Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilirseniz 
teknoparklar, bilişim vadisi ve 
akıllı şehirler vb. konusunda 
neler yapacaksınız?

-Ankara’yı bilişim ve 
teknolojinin de başkenti 
yapmak zaten geçen 
dönemden beri öncelikli 
hedeflerimiz arasında. Bu 
konuda son iki yıldır teknopark 
ve üniversite yöneticileri ile 
çok güzel bir diyalogumuz var. 
İki-üç ayda bir toplanıp durum 
değerlendirmesi yapıyoruz, 
sunabileceğimiz katkıları 
tartışıyoruz. İki yıldır CEBİT 
Bilişim Fuarı’na çok etkin bir 
katılım sağlıyoruz. Ankara’da 
5 adet teknopark var ve 
dünya çapında ses getiren 
çalışmalara imza atıyorlar. 

Biz de ulaşım olsun, altyapı olsun, yeşil 
alandan yurtdışındaki fuarlara katılıma kadar 
elimizden gelen her türlü desteği sunarak, 
Ankara’nın bilişim ve yazılım sektöründeki 
yerini güçlendirmeye çalışıyoruz. 

Bilişim Vadisi ise bizim büyük bir hayalimiz. 
Bir dönem bunun için büyük çabalar sarf ettik. 
Hâlâ da girişimlerimiz sürüyor.

“Akıllı Kent” konusunda zaten gelinebilecek 
son noktadayız ve gelişmelere göre mevcut 
sistemi sürekli güncelleyerek, hizmeti daha 

kaliteli, şeffaf ve hızlı hale getirmeye gayret 
ediyoruz.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
bilişim teknolojileri ve özellikle yerli yazılım 
ürünlerini kullanıyor musunuz?

-Tabi ki kullanıyoruz ve hatta EGO Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığımız pek çok yazılımı kendisi 
üretiyor. Şu anda 500 bini aşkın Ankaralı 
tarafından kullanılan ve Türkiye’de bir eşi 
bulunmayan EGO Cepte uygulaması tamamen 
EGO çalışanlarının üretimi. Bununla da gurur 
duyuyoruz.

- Sizce bilişim teknolojileri Ankara 
Büyükşehir Belediyesi için ne gibi fırsatlar 
sunar? Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilişim 
teknolojilerinden yararlanma ve kullanma 
noktasında treni kaçırdı mı? Ne yapmalı ki 
teknoloji treninde yer alabilsin? 

-Bilişim teknolojileri kesinlikle vatandaşa 
doğumdan cenazeye kadar hizmet veren 
belediyelerin işini daha hızlı, şeffaf ve kaliteli 
bir noktaya çıkarıyor. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi kesinlikle bu alanda trendi kaçırmış 
filan değil tam tersi bu konuda zirvede.

Biz hizmet üretirken, dünya çapındaki bilişime 
ve teknolojiye dayalı tüm gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Biz her zaman “Akıllı projeler” 
tasarlıyor, teknolojik gelişmelere paralel 
yöntemlerle hayata geçiriyoruz. İnternet 
üzerinden hizmete sunduğumuz pek çok proje 
ya da kent otomasyon sistemleri ile hizmeti 
mesai saatlerinden çıkarıp, 7 gün 24 saate 

yayıyor, şeffaflığı arttırıyor, evrak yoğunluğunu 
azaltıyoruz.

Başkentliler kent gündemini daha rahat 
takip ediyor, dileklerini, şikâyetlerini pek çok 
kanaldan rahatlıkla ulaştırabiliyor, anında geri 
dönüş alabiliyorlar. Durakta beklemeye son 
veren EGO Cep’te uygulamasından ASKİ’nin 
SCADA sistemine, İnternet sitemizdeki ihale 
duyurularından 360 derece kent turlarına, 
Mavi Masa’dan e-tahsilat uygulamalarına 
kadar pek çok hizmetle “Akıllı” bir kentte 
yaşıyor, “Akıllı” Ankaramızla gurur duyuyoruz.

-Yazılım ülkelere katma değer yaratan bir 
alan. Ancak Türkiye bu alandan yeterince 
yararlanamıyor. Bunun için Ankara 
Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

-Biraz önce de ifade ettiğim gibi hem 
teknoparklara elimizden gelen desteği 
sunuyoruz hem de gücümüzün yettiği 
noktalarda kendi yazılımımızı kendimiz 
üretiyoruz.

- Türkiye bilişim pazarında Ankara’nın daha 
fazla pay alması için neler yapabilirsiniz?

-Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda her 
zaman diyaloga, desteğe, konun muhatabı 
sivil toplum örgütleri ile işbirliğine hazırız. 
Yürüttüğümüz çalışmalar, verdiğimiz 
destekler dışında bu konuda her türlü öneriye 
açığız. 

zamanda seçim anketlerini mutlaka kendim 
yaptırırım. En çok kendi yaptırdığım anketlere 
güvenirim. En son 94 bin Ankaralıyla bir anket 
yaptık ki bu herhalde bir rekordur.

-Ankaralıların seçim kampanyanıza bilgi 
teknolojileri ve sosyal medyayı kullanarak 
erişmeleri, katkı vermeleri, görüş ve 
önerilerini sağlayacak bir uygulamanız var 
mı?

-İsteyen herkes Twitter üzerinden bana direkt 
ulaşabilir. Görüş ve önerilerini iletebilir. Küfür 
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