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MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  

Prof. Dr. Mevlüt Karakaya:
Ankara, 
inanıyoruz ki 
geleceğin 
yenilik 
üslerinden 
biri olacaktır

“Bilişim Vadisi” konusunda Ankara’nın adaylığını güçlendirmek için 
“güçlü lobi yapmak niyetinde” olduklarını bildiren Karakaya, kanunların 
elverdiği oranda “off-set” uygulamasını Belediye satın almalarına 
adapte etmeyi planladıklarını, bütün kümelenmelerin destekleneceğini, 
belediyenin bu çalışmalarda “hızlandırıcı, sinerji yaratıcı” bir paydaş 
olarak yerini alacağını söyledi.

30 Mart 2014 Yerel Seçimler’inde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, seçim ve özellikle de 
bilişim vaatlerini dergimize anlattı

Hazırladıkları projeleri “Engellemeyen Ankara; Yaşayan Ankara; Yenilikçi Ankara; 
Yeşil Ankara; Zengin Ankara; Başkent Ankara ve Farkımız” şeklinde yedi ana başlık 
altında toplayan Karakaya’nın açıkladığı projeler arasında bilişim alanında “İnternet 
ve sosyal medya üzerinden e-hizmet” ve “Açık alanlarda ücretsiz İnternet” göze 
çarpıyor. “Her okula dijital kütüphane” ve “Her yaşta inovasyon: bilim merkezi 
(gençlere)” projeleri olan Karakaya, MHP olarak çağın gerektirdiği yeniliklerin 
farkında olduklarını belirtip “Bu anlamda parti çatısı altında çalışmalarımızı 
yapmaktayız. İnternet üzerinden yayın yapan Alptürk TV, Sosyal Medya Grubumuz, 
Çağrı Merkezi çalışmalarımız yeniliklerin bazılarıdır” dedi.
Ankaralılara sundukları projelerin genelinde inovasyonun öne çıktığını söyleyen 
Karakaya, “Gök Kent, Gökray (havaray), Engelli Takip Sistemi, Belediye Kurumları 
Data Bankası, Yaşlılara Altın Bilezik, Gençler için Bilim Merkezi, Pozitif Ayrımcılık, 
Anpark, Adil ve Şeffaf Yönetim” gibi projelerde yenilikler olduğunu kaydetti. 
Gönüllülerden oluşan bir “Sosyal Medya Grubu” oluşturduklarını bildiren Karakaya, 
“Teknoloji ve yeniliği birleştiren, güçlendiren ve hızlandıran bir belediyecilik 
sunma hedefindeyiz. Teknoloji ve yenilik denildiğinde de, en iyi performansı 
gösteren teknoparklar için her türlü altyapıyı kusursuz temin etmek, mevcut altyapı 
sorunlarını çözmek önceliklerimiz arasındadır” diye konuştu. 
Karakaya, “Bilişim Vadisi” konusunda, Ankara’nın adaylığını güçlendirmek niçin 
“daha güçlü lobi yapmak niyetinde” olduklarını açıklarken “Akıllı şehirler” 
konusundaki vizyonlarının “model üretmek” olduğunu ifade etti.
Ankara’nın “geleceğin yenilik üslerinden biri” olacağına inandığını vurgulayan 
Karakaya, bu bağlamda, yerli üretimi büyük satın almalarla destekleme; 
üreticileri hem iş potansiyeli ile motive etme hem de yenilikçiliği teşvik etmeyi 
hedeflediklerinin altını çizdi.  
Karakaya, hedefledikleri yerlileşmeyi gerçekleştirmek için, savunma sanayinde 
yerlileşme konusunda kullanılan” off-set” uygulamasını kanunların elverdiği oranda 
Belediye satın almalarına adapte etmeyi planladıklarına işaret edip “Yerli Katkı 
Offset Ankara Proje”sine dikkat çekti. 
Ankara’nın, bilişimle sağlanabilecek birçok olanak ve kolaylıktan uzun zaman 
mahrum kaldığına değinen Karakaya,  “Adil ve Şeffaf Yönetim ve Belediye Kurumları 
Data Bankası” projesi ile Ankaralıların bilişim teknolojilerinden yaralanma fırsatı 
yakalayacaklarını söyledi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sektörün rekabetçiliğini hızlandırmak için 
“sinerji yaratan işbirlikleri” geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Karakaya, 
sadece yazılımın değil, 
Ankara’da hem başlangıç 
aşamasında hem de gelişkin 
bütün kümelenmelerin 
destekleneceğini 
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belediyenin bu çalışmalarda “hızlandırıcı, sinerji yaratıcı” bir paydaş olarak yerini 
alacağını açıkladı.
Karakaya, söyleşiyi “Bilişim sektörü için önemli bir müşteri olmak ve örnek-
model hizmetler geliştirerek bilişim sektörünün yenilikçi hizmetlerine yönelik 
diğer Belediyelerce oluşacak talebi teşvik etmek önceliğimizdir” vurgusu yaparak 
tamamladı.

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

-Ankara yıllardır kötü yönetilmektedir. 
Ankara’nın en önemli sorunu mevcut başkan 
ve onun ranta dayalı yönetim anlayışıdır. 
Bizim en büyük projemiz insan merkezli, 
canlı merkezli, üretim ve istihdama dayalı 
paylaşımcı yönetim anlayışımızdır. Elbette, 
30 Mart 2014 seçimlerinden sonra hayata 
geçireceğimiz ve Ankaralının yaşamını 
kolaylaştıracak, Ankara’yı içinde yaşayan 
vatandaşlarımızın keyif aldıkları, huzurlu 
bir kent haline getirecek projelerimiz var. 
Ancak, esas olan bu projelere kaynak bulmak 
ve bu kaynakları toplum için öncelikli olan 
projelere kullanabilmektir. Biz ayrıştıran değil 
birleştiren, ötekileştiren değil örtüştüren bir 
yönetişim anlayışı ile uygulayacağımız projeleri 
sivil toplum örgütlerimiz, bilim adamlarımız, 
muhtarlarımız ve kanaat önderlerimiz ile 
tartışarak belirleyeceğiz. Bu kesimlerden ve 
teknik elemanlardan oluşan proje ekibimiz ile 
birlikte hazırladığımız projelerimiziçok kısa 
bir şekilde özetlemek gerekirse hedeflerimiz 
ve görmek istediğimiz bir Ankara hayali 
doğrultusunda 7 ana başlık altında topluyoruz.

Engellemeyen Ankara; Yaşayan Ankara; 
Yenilikçi Ankara; Yeşil Ankara; Zengin 
Ankara; Başkent Ankara; Farkımız; Yönetim 
Anlayışımız ve Gücümüz; Yönetim Anlayışımız.

Engellemeyen Ankara
Ankara sadece engelliler için değil tüm 
vatandaşlar için engellerin olduğu bir kent. 
Bizim projemiz “Ankara sadece engelli 

vatandaşlarımız için değil herkes için 
engellemeyen bir kent olacak”. Bu proje 
çerçevesinde yapmayı planladığımız alt 
projeleri başlıkları ile verecek olursak:
 
Tüm mahallelerin altyapı hizmetleri 2 yılda 
tamamlanacak; Günlük 1 TL’ye öğrencilere 
sınırsız ulaşım sağlanacak; Başkent’te 24 saat 
kesintisiz ulaşım sağlanacak; Her mahalleye 
hizmet bürosu kurulacak; Uluslararası 
erişebilirlik standartlarında engelsiz hizmet 
sağlanacak (Engelliler üretimin içine 
çekilecek, istihdam imkânları artırılacak, 
Engellilerin kabiliyet ve yeteneklerinden 
yararlanılacak, Engelsiz yaşam merkezleri 
oluşturulacak.); Acil bakım onarım ekibi 
(kimsesiz ve yaşlılara teknik hizmet); Anpark 
(otopark projesi) otopark alanlarında sigortalı 
istihdam + belediyeye gelir, semtlerde 
yeraltı otoparkları; İnternet ve sosyal medya 
üzerinden e-hizmet; Açık alanlarda ücretsiz 
İnternet; Saatlik etüt ve gündüz bakımevi 
(Öğrenci ve Annelerimiz için); İbadethanelerin 
temel ihtiyaçları karşılanacak; Sıcak su 
akmayan cami kalmayacak; Okulların temel 
ihtiyaçları karşılanacak; Öğrenci konuk evleri; 
Erinç evi (yaşlılara); Trafikte sesli ve görüntülü 
sinyalizasyona geçiş; Göç koordinasyon ve 
yönetim merkezi (göç edenlere istihdam, 
çarpık kentleşmenin önüne geçmek); Şehir 
estetiği (Aydınlatmalar, Levhalandırma 
ve numaralandırmalar, Kabristanların 
düzenlenmesi, Rekreasyon ‘Akköprü ve 
çevresi, İtfaiye meydanı ve çevresi’); Ulaşım 
(Metro ‘Mevcutların uzatılması + yeni hatlar’, 
Havaray ‘Ulaşımda dünya vizyonu, yeni 
ufuklar’, Banliyo ‘Hatların uzatılması ve 
modernizasyonu)

Yaşayan Ankara
Rantı değil, insanı, canlıyı merkezine alan 
tüketimi değil üretimi merkezine alan bir 
anlayışla insanca yaşanabilir, huzurlu bir 
kent ortamı yaratarak Ankara’nın kasvetini 
ortadan kaldıracağız. Bu hedefe ulaşmak için 
gerçekleştireceğimiz proje başlıkları ise: 

Her semte spor kompleksi; Her semte 
gençlik merkezi; Her ilçeye sanat akademisi; 
Saraçoğlu Mahallesi Kültür Sanat Sokağı; 
Sanat Çarşısı Projesi; 24 saat ulaşım; 
Atatürk Kültür sitesinde her akşam 81 il 
organizasyonu; Mahalleleri Güzelleştirme 
Projesi; Festivaller (Uluslararası Ankara 
Kültür Sanat Festivali, Uluslararası Ticaret 
Festivali, Yaşayan Anadolu Festivali, Doğa 
Festivali, Ankara Nostalji Festivali) ; Her 
okula dijital kütüphane ve Büyük Ankara 
taraftarlarına muhteşem stadyum

Yenilikçi Ankara
Düşünce ve inovasyon (yönetim) odaklı bu 
projemizin altında 

	 •	Her	yaşta	inovasyon:	bilim	merkezi	
(gençlere)
	 •	Miras	Ankara	(planlı,	denetimli,	
bilinçli büyüme +kişi başına düşen yeşil alanın 
artırılması)

Yeşil Ankara
Yeşil Ankara projemizle Ankara artık gri bir 
şehir olarak anılmayacak. Gelecek nesiller için 
mutlu ve huzurlu bir Ankara yaratacağız. Bu 
başlık altındaki en önemli proje başlıklarımız.

	 •	Ankaya’ya	“yeşil	gerdanlık”	
Mogan’dan İmrahor’a, İmrahor’dan AOÇ’ye’’ ve 
İmrahor Vadisi Projesi

Doğal Evler, Doğal Yaşam Projesi (Beynam 
Atatürk Ormanları, Elmadağ, Çamkoru, Tekke 
Dağı, Karagöl, Kurt Boğazı, Hoşebe, Eğriova…)
	 •	Hasbahçeler,	AOÇ,	Evsel	Atıkların	
Değerlendirilmesi, Yeraltı Çöp Depolama 
Merkezi ve STK’larla Ortak Projeler

Zengin Ankara
Ankara aslında çok zengin bir kent ancak, 
Ankara’nın rantı Ankara ve Ankaralılar için 
kullanılmıyor. Biz bu üretilen rantı Ankaralılar 
için kullanacağız. Hedefimiz Ankara’nın tarım, 
sanayi, turizm ve eğitim potansiyellerini 
harekete geçirmek. Bu amaçla yapacağımız 
bazı projelerin başlıklarını da şu şekilde 
sıralayabiliriz.

	 •	Turizm	Koordinasyon	Merkezi	
Kurulacak (Sağlık ve termal turizmi,İpek yolu 
turizmi ‘Evren, Ayaş, Nallıhan, Beypazarı, 
Güdül’, Dağcılık turizmi, Göller turizmi, Kış 
turizmi, Av turizmi, Mağara turizmi, Kuş 
gözlemciliği turizmi, Golf turizmi)
	 •	Kuzey	Batı	Turizm	Havzası	
(Kızılcahamam, Güdül, Ayaş, Beypazarı, 
Nallıhan, Çamlıdere)
	 •	Her	haneye,	her	ay	10	m(3)	su	bedava;	
Kadınlarımız kazansın (Kadın iş atölyeleri 
ve mahalle kooperatifleri); Üreten Kadınlar 
Projesi; Dar gelirlilere evi olmayana bedava 
arsa; Ulus esnafına kapalı çarşı; Hilal kart 
(Alan el veren eli görmesin); Esnaf destek 
projesi; Uluslararası kongre merkezi; 
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Ticaret koordinasyon merkezi (İşletmelerin 
ürünleri müşterilerle buluşacak, Uluslararası 
ikili iş görüşmeleri (Belediye aracılığıyla) 
ve Geçlere iş, işletmelere destek); Fuar 
alanının bitirilmesi; Genç girişimcilerle proje 
ortaklıkları; İş sağlığı ve hizmet destek ofisi; 
Sektör kümeleriyle ortak projeler; Organik 
tarımın desteklenmesi; Ürün satış ofisleri 
(kent kırsal el ele); Süt toplama dağıtım 
merkezleri; Belediye makine parkının çiftçiye 
ücretsiz tahsisi; Tüm ilçelere doğalgaz; 
Modern meyve ve sebze hali ve 5 yıldızlı lojistik 
tesis (kamyon terminali)

Başkent Ankara
Özelikle Ankara’yı Başkent kimliğine 
kavuşturarak dünya başkentleri arasında 
saygın yerini alması için, milli ve manevi 
değerlerimizin korunduğu, medeniyetlere 

örnek bir başkent ve Türk medeniyetinin yeni 
markası yapmak için çok önemli projeler 
hazırladık. Ağırlıklı olarak Ulus ve Kızılay’ı 
içine alan bu projelerde geçmişle geleceğin 
bağı kurulacaktır.

•	 Cumhuriyeti	Yaşatan	Ankara	(Ulus	
bölgesinde restorasyon, Sıhhıye’den 
Cumhurbaşkanlığı	köşküne	olan	alanda	var	
olan	“Cumhuriyet	aksını”	ortaya	çıkarmak	ve	
kente estetik ve hareket kazandırmak)
•	 Marka	Yönetim	Koordinasyon	Merkezi	
(birlikler, odalar, federasyonlar, üniversiteler 
ve medya ortaklığıyla güçlü başkent projeleri)
*Ankaralılık bağlarını güçlendirme 
•	 	Gökkent			/	Dar	gelirliye	modern	
konutlar
•	 Gönülleri	dolduracak,	ruhumuzu	
okşayacak Büyük Ankara Külliyesi

•	 Başkent	Meclisi	
•	 Başkentte	24	saat	
kesintisiz ulaşım
•	 Adına	ve	şanına	yakışacak:	
Türkiye’nin En Büyük Kültür 
Sanat Sitesi “Atatürk Kültür 
Sitesi” +Sanat Çarşısı
•	 Ses	Ver	Ankara

En büyük projemiz ve 
diğerlerinden farkımız, 
gücümüz yönetim 
anlayışımızdır
İhtiyaçlar sorun haline 
gelmeden tespit edilip 
çözülmelidir, aksi halde 
sorunu düzeltmenin 
kaynak maliyeti o işi ihtiyaç 
halindeyken yapmanın kaynak 
maliyetinden çok daha 
fazla olacaktır. Bu düşünce 
düsturu ile ihtiyaçları sorun 
haline gelmeden çözüm 
üreten bir yönetim anlayışı 
belirlenecektir. 

-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?

-Çağımız artık bilgi-bilişim çağı, insanlar 
günü 24 saat yaşamakta ve zaman hızla 
geçmektedir. MHP olarak çağın gerektirdiği 
yeniliklerin farkındayız ve bu anlamda parti 

çatısı altında çalışmalarımızı yapmaktayız. 
İnternet üzerinden yayın yapan Alptürk TV, 
Sosyal Medya Grubumuz, Çağrı Merkezi 
çalışmalarımız yeniliklerin bazılarıdır.

Bilişimin ne kadar önemli olduğunu çok iyi 
bilen bir parti ve aday olarak tabi ki projeler 
hazırladık. 
Ankara da yaşayan vatandaşlarımızın 
teveccühüne sunduğumuz projelerin genelinde 
inovasyon ön plana çıkmaktadır. Örneğin; 
Gök Kent, Gökray (havaray), Engelli Takip 
Sistemi, Belediye Kurumları Data Bankası, 
Yaşlılarımıza Altın Bilezik, Gençler için Bilim 
Merkezi, Pozitif Ayrımcılık, Anpark, Adil ve 
Şeffaf Yönetim gibi projelerimiz bilişim-
teknoloji anlayışımızda yenilik sunmaktadır. 
Bir projemizi detaylandıracak olursak;
Yaşlılarımıza Altın Bilezik Projesi
İnsanlar en fazla yaşlandığında veya engelli 
olduğunda yardıma ihtiyaç duyarlar. Bu sorun 
Sosyal Belediyecilik anlayışımızın gereği 
olarak “Yaşlılarımıza Altın Bilezik” projemizle 
çözülecektir. 

Günümüzde, yaşlı bakımı belediyelerce 
belirli aralıklarla, evde bakım yöntemiyle 
geçekleştirilmektedir. Bu şekli ile 
acil durumlara müdahale şansı 
bulunamamaktadır. 

Geliştirmiş olduğumuz projemizle büyükşehir 
belediyesi sistemine kayıtlı olan bakıma 
muhtaç yaşlılar ve diğer muhtaçlar için temin 
edilecek nabız ölçer bilezik ve ikaz cihazlarıyla 
sağlık durumlarının takibi sağlanacak ve 
bir sorun olduğunda, Büyükşehir Belediyesi 
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bünyesinde kurulacak olan Acil Yardım 
Merkezleri müdahale edeceklerdir. 
Böylece yaşlılarımız ve bakıma muhtaç 
olan vatandaşlarımız yenilikçi belediyecilik 
anlayışımızdan da faydalanmış olacaktır.

-Seçim kampanyanızda bilgi teknolojileri ve 
sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz? 

-Bilgi teknolojisi çağında olduğumuzdan 
dolayı yeniliklerin son getirilerini en aktif bir 
biçimde kullanmaya özen gösteriyoruz. Seçim 
İletişim Merkezi (SİM) olarak paylaşımlarımızı 
bir sistem içerisinde sürdürebilmek için 
“Gönüllülerimizden” oluşan bir Sosyal Medya 
Grubu oluşturduk. Genellikle halkın yoğun 
olarak kullandığı facebook, twitter, google+ 
ve youtube gibi sosyal medya araçlarını seçim 
merkezimizde aktif çalışan ve seçim merkezi 
dışından yoğun destek sağlayan gönüllülerimiz 
ile birlikte uyguluyoruz. 
Öğrencilerim, çalışma arkadaşlarım, 
partililerimiz, hangi siyasi görüşe mensup 
olursa olsun beni Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak görmek isteyen 
kişiler sağolsunlar sosyal medya üzerinden 
desteklerini hiç esirgemediler. 

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

-Tabii ki var. Seçim kampanyamızla ilgili 
bütün bilgileri ve çalışmaları sosyal medya 
üzerinden paylaşıyoruz. Facebook, twitter, 
google+ ve youtube gibi sosyal medya 
araçlarıyla tüm Ankaralı seçmenlere ulaşırken 
aradan aracıları kaldırıyoruz. Bu yöntemle 
çalışmalarımızla ilgili geri bildirimleri de 
sosyal medya ve çağrı merkezimiz üzerinden 
alıyoruz. Belirli aralıklarla internet üzerinden 
sanal mitingler yaparak vatandaşlarımızın 
sorularını canlı olarak cevaplıyoruz.
Sosyal medya ve çağrı merkezimiz aracılığı 
ile gelen istek ve önerileri, konusunda uzman 

kadrolarla birlikte değerlendirip kişilere geri 
dönüş yapıyoruz. Takipçilerimiz, takip etmek 
isteyenler, görüş ve düşüncelerini bizimle yine 
sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam 
edebilirler.

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

-Bilişim;	yazılım,	donanım,	servis/danışmanlık	
hizmetlerinden oluşan komplike ve tüm 
sektörlere hizmet eden bir sektördür. Dünya 
üzerindefaaliyet gösteren tüm sektörler; 
verimliliği artırma, iş yapış sistemlerini 
iyileştirme, yenilenme ve katma değer artırma 
gibi katkılar elde edebilmek için bilişim 
sektörünün hizmetlerine muhtaçtır.
 
Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunuyla gündeme gelmiş ve 
ar-ge odaklı şirketlerin vergi avantajlarından 
yararlanabileceği bölgelerdir. Yeni 
teknoloji tabanlı işletmelerin oluşumu 
ve var olan işletmelerin gelişmesinin 
sağlandığı yapılar olarak üniversiteler ve 
araştırma kuruluşlarındaki bilimsel çalışma 
sonuçlarının, uygulamaya aktarılmasındaki 
en etkilimekanizmalar olarak tasarlanmış bir 
sistemdir. Ülkemizde en yoğun teknoparkın 
bulunduğu illerden biri Ankara’dır. 

Üretken Belediyecilik vizyonumuz 
çerçevesinde teknoloji ve yeniliği birleştiren, 
güçlendiren ve hızlandıran bir belediyecilik 
sunma hedefindeyiz. Teknoloji ve yenilik 
denildiğinde de, en iyi performansı gösteren 
teknoparklar için her türlü altyapıyı kusursuz 
temin etmek, mevcut altyapı sorunlarını 
çözmek önceliklerimiz arasındadır. 

Bilişim Vadisi konusunda ise, Ankara’nın 
adaylığını güçlendirmek, bu konuda daha 
güçlü lobi yapmak niyetindeyiz. Bilgi ve 
teknoloji üretiminin uygun bir iklim, atmosfer 
veya ekosistem Ankara’da mevcuttur. Mevcut 

yazılım/bilişim	şirketlerinin	potansiyelleri,	
nitelikli işgücü, sosyal ve kültürel ortamın 
uygunluğu gibi birçok faktör Ankara’yı Bilişim 
Vadisi için mükemmel aday yapmaktadır. 
Küresel yazılım firmalarının bölgeye çekilmesi, 
hem Ankara’ya nitelikli işgücünün çekilmesi 
açısından önemli, hem de mevcut firmaların 
bu tür firmalara iş yaparak ekonomik açıdan 
gelişme, nitelikli istihdam yaratma gibi birçok 
yönüyle Bilişim Vadisi önemli bir fırsattır. 

Biz, bu konuda her türlü altyapıyı hazırlamak 
kadar, güçlü tanıtım ve lobi desteğiyle 
Ankara’yı öne çıkarmak arzusundayız.
Akıllı şehirler konusundaki vizyonumuz ise, 
“model üretmek”tir. 
Üretken Belediyecilik vizyonumuzda 
hedeflediğimiz, geliştirdiğimiz projelerle 
ortaya koyduğumuz tüm iyileştirmeleri 
uygulayacağımız model kent olan “Gök Kent” 
sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçları 
öngörülmüş bir şehir olarak inşa edilecektir.  
Gerek enerji ihtiyaçları, gerek teknik altyapı, 
çevre ve sosyal imkânlar açısından örnek bir 
şehir olacak Gök Kent, içinde yaşayanların 
ihtiyaçlarını en etkin biçimde, en doğru 
maliyetle, doğru zamanda ve sürdürülebilir bir 
şekilde karşılayacaktır.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
bilişim teknolojileri ve özellikle yerli yazılım 
ürünlerini kullanacak mısınız?

-Somut projelerimizin en önemli destekçisi 
olarak geliştirdiğimiz bir başka proje de; 
planladığımız yatırım, altyapı geliştirme, 
ulaşım gibi büyük ölçekli projelerde yerli 

alımları mümkün olabildiğince tercih etmek 
yer almaktadır.
Ankara, hem üretim yetenekleri, hem de 
yenilikçi kabiliyetleriyle Türkiye’nin en 
güçlü illerinden biridir. Özellikle KOBİ 
yoğunluğu, esnek üretim, yenilikçiliğe açık 
işletme kültürüyle Ankara, inanıyoruz ki 
geleceğin yenilik üslerinden biri olacaktır. 
Bu bağlamda, hedefimiz, yerli üretimi büyük 
satınalmalarımızda desteklemek, üreticileri 
hem iş potansiyeli ile motive etmek, hem de 
yenilikçiliği teşvik etmektir. 
Hedeflediğimiz yerlileşmeyi gerçekleştirmek 
için, ülkemizde savunma sanayinde yerlileşme 
konusunda kullanılan bazı yöntemleri (örneğin 
off-set uygulaması) kanunların elverdiği 
oranda Belediye satınalmalarına adapte 
etmeyi planlamaktayız. Bu minvalde Yerli Katkı 
Offset Ankara Projemiz anlam kazanmaktadır.

-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 sayesinde daha 
akıllı ve esnek örgütlenmeler ön plana 
çıkmıştır. Kamuya daha iyi bir hizmetin 
sunulabilmesi için kamunun da iyi yönetilmesi 
gerekmektedir. Bu anlamda da teknoloji 
alanında ciddi bir alt yapıya ihtiyaç vardır.  

Bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde 
kullanılması ve sunulan bu tarz hizmetler 
zaman ve mekân sınırlamasını da ortadan 
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kaldırmaktadır. Bu da Ankaralıların ihtiyacı 
olan hizmetin; 7 gün 24 saat daha iyi 
sunulmasına, istenilen nitelik ve nicelikte 
olmasına katkı sağlayacaktır. 

Bilişim sektöründeki çalışmaların 
e-belediye’lere hep katkısı olduğunu ve 
şeffaflaşma yönünde atılmış en büyük 
adımlardan biri olduğunu düşünüyoruz. 
Sadece belediye değil, tüm üretim-hizmet 
sektörleri, bilişimle sağlanacak sinerji ile 
katma değer yaratmaya açıktır. 

Ankara, bilişimle sağlanabilecek birçok imkân 
ve kolaylıktan uzun zaman mahrum kaldı. 
Akıllı telefonların bu denli yaygınlaştığı, bilişim 
sektörünün hızla geliştiği, İnternet ve diğer 
imkânların çoğaldığı bir dönemde Ankaralının 
Belediye hizmetlerinden daha verimli 
yararlanması için projeler geliştirdik. 

Böylelikle vatandaşlarımız bir yandan bu 
hizmetlerden yararlanırken diğer yandan 
belediyemizi denetleme imkânını da yakalamış 
olacaktır. Örneğin, Adil ve Şeffaf Yönetim ve 
Belediye Kurumları Data Bankası Projelerimiz 
ile bilişim teknolojilerinden yaralanma fırsatını 
yakalamış olacağız.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
kente özel bir bilişim stratejisi oluşturmayı 
düşünüyor musunuz? Bu konudaki 
değerlendirmeniz nedir?

-Bilişim ürünleri sadece Büyükşehir 
Belediyesine değil KOBİ’lere de önemli 
avantajlar sağlar. Bilişim ürünlerinin 
maliyetlerinin düşmesi sayesinde KOBİ’ler 
daha önce maliyetleri nedeniyle tercih 
etmeyecekleri hizmetlerden de yararlanabilir 
olmuşlardır. Örneğin KOBİ’lerin çalışma 
alanlarında koruma-güvenlik tutmaları 
yerine uzaktan izleme güvenlik hizmetlerini 
kullanmaları daha ekonomik bir çözüm 
olmuştur. Bu hizmetin kullanılması için 
de bilgi-işlem uzmanı istihdamı bile 
gerekmemektedir. Aynı durum muhasebe, 

tanıtım-reklam, yasal işlerde destek alma gibi 
birçok unsura uyarlanabilir. 
Web üzerinden kullandıkları kapalı devre TV, 
konferans görüşmeler, yazılımlar, arşivleme, 
yedekleme, uzaktan erişim sistemleri, web 
sitesi kullanımı da büyük maliyet avantajı 
sağlayacak şekilde bilişim hizmetleriyle 
mümkün olmaktadır. Satış, pazarlama 
konusunda ise ürün ve hizmetlerini daha geniş 
bir alana tanıtma ve satma imkanı sunan, 
aracılarla, tedarikçilerle internet yoluyla daha 
etkili şekilde iletişim kurabilen KOBİ’ler, 
verimlilik ve etkinliklerini artırmak ve müşteri 
portföyünü genişletmek yoluyla bilişim 
hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

Bu konuda en fazla yetenek geliştirmiş 
şehirleri, ülkeleri incelendiğimizde uzun yıllar 
bilişim sektörüne sunduğu mali desteklerin, 
vergi indirimlerinin, insan kaynağının 
gelişimine yönelik faaliyetlerinin ve özellikle 
de inovatif iş fikirleri üzerine kurulan 
girişimlere olan desteklerin öne çıktığı 
görülmektedir.

Ankara’nın uluslararası düzeyde bilinir bir 
dünya markası olması vizyonumuzu ortaya 
koymada bilişim sektörü stratejik, yıldız 
sektörler arasındadır. Beşeri sermaye 
birikimi, üniversite-sanayi işbirliğinin 
de güçlendirilmesiyle dünyanın önde 
gelen marka şehirleri arasında yer alma 
potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’nın 
diğer kurumlarıyla işbirliği içinde, tüm 
sektör işletmelerinin ve yeteneklerinin, 
vizyonlarının yansıtıldığı, küresel gelişmeleri 
değerlendirerek,  ülkemizdeki destekleri 
de gözönüne alarak ortak bir strateji 
geliştirilmesine ön ayak olmak niyetindeyiz. 

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

-Yazılım sektörünün son yıllarda oldukça 
yükselen imajı, ulusal politikalarda yer 
bulması, sektörü de kapsayan “Bilişim Vadisi” 
gibi büyük ölçekli altyapı-destek projeleri 
geliştirilmesi, ihracatın ve markalaşmanın 
desteklenmesi tüm ülkede yazılım sektörünün 
algılanışını oldukça olumlu etkilemiştir. 
Yazılım üreten firmaların yaklaşık yüzde 
35’i Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer 
almaktadır ve bu firmaların büyük çoğunluğu 
da Bilkent, ODTÜ gibi teknokentlerdedir.

Teknokentlerle ilgili altyapı geliştirme, 
iletişim ve sosyal bağlantıları kuvvetlendirme 
hedefimizin yanında, halihazırda kurulmuş 
olan yazılım kümelenmelerine entegre 
olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
sektörün rekabetçiliğini hızlandırmak 
konusunda sinerji yaratan işbirlikleri 
geliştirmeyi amaçlamaktayız. Kümelenmeler 
için Bölgesel paydaşlarla işbirliği kritik başarı 
unsurlarındandır. Bu yönüyle, sadece yazılım 
değil, Ankara’da hem başlangıç aşamasında 
hem de gelişkin bütün kümelenmeler 
desteklenecek, Belediye bu çalışmalarda 
“hızlandırıcı, sinerji yaratıcı” bir paydaş olarak 
yerini alacaktır.

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

-Verimlilik artışının ülke ekonomilerine 
etkileri konusunda yapılan çalışmalara göre 
her yüzde 1 gelir artışının yüzde 57’si faktör 
koşullarındaki gelişmeye, yüzde 43’ü ise 
verimlilik artışına bağlıdır. Bilişim sektörü 
de verimlilik artırışındaki hızlandırıcı rolüyle 

Ankara’nın rekabet gücüne katkılarından 
dolayı önem verdiğimiz sektörlerdendir. 
Ankara’nın bilişim konusundaki sorunlarının 
başında teknoparkta konumlanmış işletmeler 
dışında inovatif yeteneklerin ve altyapının 
gelişkin olduğu örneklere çok az rastlanıldığı 
ortaya çıkmaktadır. Bilişim sektörü, hizmet 
sunduğu sektörleri iyi bilmek, ihtiyaçlarını 
anlamak durumundadır. Dolayısıyla başarılı 
projeler ortaya konulabilmesinin altında sıkı 
müşteri iletişimi ve süreklilik önemli unsurlar 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Bilişim sektörünün yüksek katma değer 
geliştirme potansiyeli nedeniyle birçok 
çalışmada ihtiyaç analizleri ortaya konulmuş, 
sorunları ve potansiyeli konusunda 
değerlendirmeler yapılmıştır. Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu stratejilere izleyici 
kalmamak, rekabetin ve yenilikçiliğin 
geliştirilmesi sürecinde hızlandırıcı, 
destekleyici bir paydaş olarak rol almak için 
projeler ortaya koymuş bulunmaktayız. 
En başta, bilişim sektörü için önemli bir 
müşteri olmak ve örnek-model hizmetler 
geliştirerek bilişim sektörünün yenilikçi 
hizmetlerine yönelik diğer Belediyelerce 
oluşacak talebi teşvik etmek önceliğimizdir.  

Ankara’nın marka kimliğini güçlendirmek, 
sosyoekonomik koşulları iyileştirmek, kültür 
ve yaşam şartlarının uluslararası standartlara 
taşımak gibi altyapısal desteklerle bilişim 
sektörüne yeni yatırımları çekmek, mevcut 
işletmelerce istihdam edilecek nitelikli 
işgücünü Bölgeye çekmek gibi hedeflerimiz 
bulunmaktadır. 
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