
Bilişim teknolojilerini tüm alanlarda 
kullanarak şehirlerde ortaya 
çıkan sorunları çözmek ve daha 
yaşanabilir kentler oluşturmak 

için şehirlerimizin “akıllı” dönüşümlere 
ihtiyacını konuşmak için Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından 
düzenlenen IX. İstanbul Bilişim Kongresi, 
“Akıllı şehirler” temasıyla gerçekleştirildi. 
18-19 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde, 
üniversitenin Cibali Kampüsü’nde 
yapılan kongrede, şehirlerdeki yaşamı 
kaliteli hale getirecek bilişim ve internet 
teknolojileriyle, şehirleri ve yaşamı 
yeniden şekillendiren “Akıllı Şehirler”  
üzerinde yoğunlaşan konuşmalar yapıldı. 
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), 
Marmara Belediyeler Birliği ve Fatih 
Belediyesi’nin desteklediği kongrede, akıllı 
şehirlerde enerji verimliliği, çevre ve atık 
yönetimi,  akıllı sağlık hizmetleri,  akıllı 
ulaşım sistemleri konuları masaya yatırıldı.
Kongrenin açılışına, TBD Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Tabak, TBD İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu, 
TBD İstanbul Şubesi Onur Kurulu Üyesi 
ve KOBİLİŞİM Onursal Başkanı, aynı 
zamanda TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi 
Osman Arslan Tunçelli, TBD ve TOSYÖV 
Mütevelli Heyet Üyesi Rahmi Aktepe, 
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç.Dr. Taner Arslan ile Prof. Dr. 
Hasan B. Kahraman, yerel yönetimler, 
kamu ve özel sektör yönetici ve çalışanları 
katıldı. Davetli konuşmacı; Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. 
M. Mahir Ülgü, bakanlığın akıllı teknoloji 
uygulamalarını anlattı.
Kongrede; “Akıllı Şehirlerde Enerji 
Verimliliği”, “Çevre ve Atık Yönetimi”, 
“Akıllı Sağlık Hizmetleri”, “Belediye 
Hizmetlerinde İnovatif Projeler”, “Akıllı 
Ulaşım Sistemleri” ile “Yerel Yönetimlerde 
Birlikte Çalışabilirlik” konuları ele alındı.

Akıllı şehir uygulamaları
Kongrenin ilk gününde TBD Başkanı Tabak’ın moderatörlüğünde 
yapılan “Belediye Başkanları Akıllı Şehirleri Tartışıyor” panelinde, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Hasan Akgün, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Oflaz, kendi 
belediyelerindeki akıllı şehir uygulamalarından söz ettiler.  
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, şehri yönetmek 
için şehre ilişkin tüm bilgileri sentezleyerek bir veri tabanı 
oluşturmanın gerekliliğinin altını çizerek Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi olarak veri madenciliği alanında çalışmalar yaptıklarını 
belirtti. Kentsel ekonomiyi yönetirken coğrafi bilgi sistemlerinden 
yararlandıklarını ifade eden Uğur, akıllı yer seçme teknolojisini 
hem tarım ve hayvancılık hem de biyogaz tesisleri, güneş ve rüzgâr 
enerjisi santralleri için kullandıklarını söyledi. Uğur, “Teknoloji kent 
kavramını yeniden tanımlamaktadır. Akıllı kent idealine giden yola 
ekoloji ve teknoloji rehberimiz olacaktır” dedi.
 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, kırk yıldır belediyecilikle 
uğraştığına değinip bu süreçte teknoloji ve iletişim araçlarının 
yerel yönetimleri nasıl dönüştürdüğüne şahitlik ettiğini söyledi. 
Akgün “Bilgiye erişimin çok hızlı olması, kontrolü tam olarak 
elimize almamızı sağladı. Şeffaflık yükselen bir değer oldu. 
Belediye meclisinde olup biteni görmek için meclise gelmenize 
gerek yok. İnternetten de yayınlıyoruz.  Buna ek olarak, bilgi 
teknolojileri ile beraber insan kaynakları yönetimi de daha verimli 
bir hale geldi” diye konuştu.
 
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, akıllı şehir kavramını kent bilgi 
sistemi ve coğrafi bilgi sistemi temelinde vatandaşların bütün 
hizmetlere sabit veya mobil teknolojik cihazlarla erişebildiği, her 
alanda bilgi dönüşleri sağlayan, paylaşan, katılan, denetleyen, 
uygar bir kent yapısı olarak tanımladı. Akıllı şehirlerin vizyonu 
oluşturulurken Türkiye’nin gerçekleri ve sosyo ekonomik düzeyi 
göz önünde bulundurularak kamu, özel sektör ve akademik 
düzeyin bir araya gelmesi ile vatandaş odaklı olunması gerektiğinin 
altını çizen Yazıcı, eko-tek kent kavramının önem kazandığını 
belirtti. Yazıcı, şehirlerin teknoloji ve ekolojiyi birleştirip çevre 
dostu ve enerji konumunu sağlayan bir yapılanmaya gitmesi 
gerektiğine işaret etti.
 
Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Oflaz ise, yaptığı sunumunda 
Türkiye’deki bilgi teknolojilerini 2023 hedeflerini değerlendirdi. 
Oflaz, “2023 hedeflerine ulaşabilmek için bilişim, Ar-Ge, inovasyon 
ve nitelikli insan gücü stratejilerine odaklanmak gerekmektedir” 
vurgusu yaptı.

 “Akıllı Şehirler”, IX. İstanbul 
Bilişim Kongresi’nde konuşuldu

Kadir Has Üniversitesi’nde 18-
19 Kasım’da yapılan kongrede, 
şehirlerdeki yaşamı kaliteli hale 
getirecek bilişim ve internet 
teknolojileri, akıllı şehirlerde 
enerji verimliliği, çevre ve atık 
yönetimi,  akıllı sağlık hizmetleri,  
akıllı ulaşım sistemleri konuları 
masaya yatırıldı.

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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