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1.GÜN TEMASI

GÜÇLÜ ŞEHİR EKONOMİLERİ 
& KAMU-ÖZEL IŞBIRLIĞI 
MODELLERI
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2.GÜN TEMASI

ŞEHİRLERİN 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI VE 
KENTSEL DÖNÜŞÜM
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Kamu Teknoloji Platformu 2013 yılında  kamu kurumlarının hizmet-
lerini ileriye taşımak için, yenilikleri takip ederek, teknoloji enteg-
rasyonları gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kurulu-
şudur.

Kuruluşun temel amacı; Türkiye’nin büyüme sürecinde, teknolojinin 
rolünün  daha etkin kılınarak, teknoloji yatırımlarının yönlendirilmesi 
ve bu alanda  politikalar üretilmesidir. Faaliyet konularının temelinde 
ise; e-devlet çalışmaları kapsamında, veri paylaşımı, e-kimlik kartla-
rının geliştirilmesi ve akıllı şehirler konusu bulunmaktadır.

Akıllı şehirler konusunda pilot projeler ile elde edilen deneyim , kamu 
kurumları ile paylaşılmaktadır. Aynı zamanda akıllı şehir konusunda 
ekosistemin bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda ka-
mu-özel arasında işbirliği çalışmaları yürütülmektedir.

KAMU TEKNOLOJİ  
PLATFORMU HAKKINDA

www.kamuteknolojiplatformu.org
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AKILLI ŞEHİR PORTALI PİLOT ÇALIŞMA

AKILLI ŞEHİR AKADEMISI

Akıllı şehir konusunda rehber niteliği 
yaşayan önemli ve kapsamlı bir kaynak 
olması amaçlanan portalda  akıllı şehirler 
ile ilgili  gelişmeler hem dünyada hem 
Türkiye ölçeğinde yayınlanıyor.

Örnek bir akıllı şehrin nasıl işlemesi gerektiğini göstermek üzere pilot 
bir çalışma yürütülmektedir. Akıllı şehirler konusunda multidisipliner bir 
bakış açısı ile; sosyal inovasyon, kent estetiği, şehir planlama, teknoloji, 
sosyoloji disiplinlerini kullanarak katılımlı bir proje yürütülmektedir.
Kayseri, Sakarya ve İstanbul’da belirlenen bölgelerde kamu-özel sektör 
ortak yatırımı ile konuya ilişkin standartların oluşturulması, belediyelere 
örnek teşkil edilmesi hedeflenmiştir.

Başlatmış olduğumuz “Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi” kapsamında belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu 
bilgilere daha kolay ve hızlı erişimi için “Akıllı Şehir Akademisi” kuruldu. Belediyelerimizin bu konudaki 
ekiplerinin daha donanımlı hale gelmesi için AB standartları çerçevesinde eğitimler düzenliyoruz.
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Şehirler artık insan sermayesiyle, marka değeriyle, ekonomileri ile ülkelerden 
daha önemli durumda. Şehirler ekonominin yeni itici gücü! Küresel gayrisafi 
yurt içi hasılatın %80’i şehirlerde üretiliyor.. Şehirler bugün günümüzün başlıca 
zorlukları ile mücadelede liderlik edecek heyecanlı bir pozisyonda. Bu yıl  küre-
sel rekabette şehirlerimizin pozisyonu, rekabet gücü, marka değeri ne durum-
da, bu süreçleri akıllı şehir süreçleri ile nasıl değiştirip, iyileştirebiliriz? İşte  bu 
soruların cevaplarını arayacağız.

2018 ajandamızda ana temamız “Küresel başarının yeni anahtarı şehirlerin 
liderliği olacak”. Konferansın içeriği Türkiye’nin geleceğine dair umutlarımızı, 
şehirlerimizin ve ekonomimizin dönüşümüne dair fırsatları kapsayacak.

Önümüzde iki senaryo var: Şehirler ya ekonomik inovasyonun kaynağı, yok-
sulluğu azaltmanın yolu, katlanarak artan nufüsun freni, iklim değişikliğinin 
çaresi olacak ya da ekonomik soyutlanmayı destekleyip, çevresel etkilerini 
yükseltip, sosyal çatışma yaratacak. Bu soruların cevaplarını aramak, gündeme 
taşımak ve akıllı şehirler konseptinin bu sürece liderlik etmesi ana hedefimiz. 
Her bir şehrin sorunları ve çözümleri kendilerine özgü olsa da en iyi kentsel 
gelişim stratejileri evrenseldir. Bu stratejileri dünyanın en iyi isimlerinden dinle-
me fırsatını sağlayacağız. Şehirlerimize ilham vermek, en önemli misyonumuz 
olmaya devam edecek.

Konferansta dünyaca ünlü konuşmacılar 
global vizyon ve fikirleri paylaşırken 
aynı zamanda da kamu kurumlarımız ve 
özel sektör temsilcileri de şehirlerimizin 
dönüşümü için birlikte en iyi fikirleri 
üretecekler.

Erdem AKÇIL
Kamu Teknoloji Platformu
Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ

Şehirlerimiz artan 
nüfus, iklim değişikliği, 
eşitsizlik gibi 
problemlerle karşı 
karşıya. Nihai amacımız 
bu sorunların çözümü 
için kamuda karar 
vericiler ile özel sektörü 
bir araya getirirken, 
şehir öncü olmak; bu 
zorluklarla mücadelelere 
destek olmak ve 
geleceğin sürdürülebilir 
toplumunu oluşturmak.
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Kamu Teknoloji Platformu olarak 2014, 2015 yıllarında kamu kurumları ile 
gerçekleştirmiş olduğumuz çeşitli teknoloji entegrasyon projelerinin ardın-
dan  2016 yılında Kalkınma Bakanlığı ile “Akıllı Şehirler” konusunda çalış-
maya başladık.

Dünyadaki akıllı şehir dönüşüm modellerini inceledik.Türkiye’de akıllı şehir-
ler ekosisteminin oluşması için önemli bir inisiyatif aldık. Üniversite, kamu, 
özel sektör işbirliği ile pilot bir çalışma yapmak üzere bir konsorsiyum oluş-
turduk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile “Örnek Pilot Akıllı Şehir” projesi 
protokolünü imzaladık.12 ay içerisinde pilot çalışmayı tamamlamayı öngö-
rüyoruz.

Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Beyoğlu belediyeleri ile birlikte pilot uygulama-
larımız devam ediyor. Bu çalışmaların en kapsamlısı olan Kayseri’deki büyük 
bir yatırımla şehir meydanında ve belediye binasında birçok yeni teknolojiyi 
uyguluyoruz!

AKILLI ŞEHİRLERE 
DÖNÜŞÜM HAREKETI

ŞEHIRLERIMIZIN GELECEĞI,  
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

ANKARA

İzmir

Trabzon
Sakarya

İstanbul Samsun Rize

Antalya

Konya

Kayseri

Gaziantep

Mersin
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Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan “Akıllı Şehirler Konfe-
ransı” Küresel Başarının Yeni Anahtarı: Şehirlerin Liderliği te-
ması ile gerçekleşecektir. Şehirlerin sermayesi olan insan kay-
nağı, rekabet gücü, kültür ve teknoloji gibi alanların nasıl daha 
güçlü hale geleceği konuşulacak.

Akıllı şehirler ile şehirlerin liderliği 
arasında bulunan bağ masaya 
yatırılacak!

Belediyelerin tekrar etmiş, yapacağı akıllı şehir yatırımlarının 
gerçekleşme sürecinde kamu-özel sektör işbirliği (P.P.P) mo-
delleri de ilk kez bu konferansta olacak!

ULUSLARARASI AKILLI
ŞEHİRLER KONFERANSI’3

Konferansta dünyaca ünlü 
konuşmacılar, küresel 
vizyon ve fikirlerini 
paylaşırken; aynı zamanda 
da kamu kurumlarımız ve 
özel sektör temsilcileri de 
şehirlerimizin dönüşümü 
için birlikte en iyi fikirleri 
üretecekler. Bu yılki 
temamızın açılımı GÜÇLÜ 
ŞEHİR EKONOMİLERİ 
VE KAMU-ÖZEL 
İŞBİRLİĞİ MODELLERİ 
ve ŞEHİRLERİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 
konularını kapsayacak.

KÜRESEL 
BAŞARININ 
YENI ANAHTARI 
ŞEHİRLERİN 
LİDERLİĞİ
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KARAR VERİCİLERİN KATILIMI

%40

%20

%22

Akıllı şehir konusunda belediyelerin yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaş-
maları için etkinliğimiz bir platform görevi sağlamaktadır. Derneğimizin kamu 
kurumları ve belediyeler ile aktif ve sürekli çalışmasının doğal bir sonucu ola-
rak konunun doğru muhatapları ve karar verici üst düzey yöneticilerin katılımı 
ile konferans amacına ulaşmaktadır. 

Konferansa belediyeler, kamu kurumları, valilikler ve kalkınma ajanslarından 
oluşan bir katılımcı kitlesi ile birlikte 1000 kişinin katılımı planlanmaktadır.
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 f Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modelleri

 f Şehirler İçin Her Yönüyle Sürdürülebilirlik

 f Belediyelerin Mega Yatırımları İçin PPP Modelleri

 f Konut Üretiminde İnovasyon

 f Kentsel Dönüşüm

 f Şehir Altyapıları

 f Şehirlerin Büyüyen Ekonomileri

 f Marka Şehir-Akıllı Şehir Arasındaki Bağ

 f Şehir Yönetiminde Nesnelerin İnterneti

 f Türkiye’de Belediyelerin Örnek Projeleri

 f Kamu Kurumlarının Akıllı Şehir Altyapı Dönüşüm Hazırlıkları

 f Belediyeler İçin Akıllı Şehirlere Dönüşümün Anahtarları              

 f Akıllı Şehirler İçin Büyük Veri

 f İklim Değişikliği ve Yeşil Şehirler

 f Geçmiş ve Gelecek Işığında Kentsel Mimari

 f Şehir Sermayesi: Yetenek, Sanat ve Bilim

VALİLİKLER

KALKINMA 
AJANSLARI

ÜNİVERSİTELER

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYELERİ

İLÇE 
BELEDİYELERİ

ÖZEL SEKTÖR

BAKANLIKLAR

KATILIMCI PROFILIAJANDA / ANA KONULAR

 f Sürdürülebilirlik
 f Şehir Ekonomileri

 f Kamu-Özel Sektör Işbirliği
 f Kentsel Mimari

 f Nesnelerin Interneti
 f Mobilite

KONU BAŞLIKLARI
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PAYDAŞLAR GEÇMIŞTEN BUGÜNE SPONSORLAR



28 29

www.akillisehirlerkonferansi.com

09:45:10:00 MASTER OF CEREMONY 

  

10:00-11:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

  

11:00-11:30   FUAR AÇILIŞI 

11:30-12:30  Panel: Güçlü Şehir Ekonomileri ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelleri

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞI

13:30-14:00  Güçlü Şehir Ekonomileri Nasıl Mümkün Olur?

14:00-15:00  Belediyelerin Mega Yatırımları İçin PPP Modelleri

15:00-15:30 Panel: Nesnelerin İnterneti ve Mobilite

15:30-16:00  KAHVE MOLASI

16:00-16:30  İstanbul’dan New York’a Bir Akıllı Şehir Hikayesi

10:00-11:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI  

  

11:00-11:30  KAHVE MOLASI

11:30-12:30 Panel: Kentsel Dönüşüme AKıllı Şehir Yaklaşımı

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞI

13:30-14:30 Panel: Konut Üretiminde İnovasyon Mümkün mü?

14:30-15:30  Markaların Şehirlere Dokunuşu ve Marka Sürdürülebilirlik Hikayeleri

15:30-16:00 Özel Oturum: Prof Dr. İlber Ortaylı ile Geçmiş-Gelecek Arasında Bir Şehrin Anatomisi

16:00-17:00  Panel: Şehirler İçin Her Yönüyle Sürdürülebilirlik

17:00-17:30 Yaratıcı ve Estetik Bir Şehir Mümkün mü?

3.ULUSLARARASI AKILLI ŞEHIRLER KONFERANSI TASLAK PROGRAM AKIŞI 3.ULUSLARARASI AKILLI ŞEHIRLER KONFERANSI TASLAK PROGRAM AKIŞI1.GÜN 2.GÜN



30 31

www.akillisehirlerkonferansi.comSunum ve konuşma hakkı sadece

kategorilerinde bulunmaktadır*

 f İlgili panelde 1 konuşma hakkı (15 dakika)

 f Protokol misafirleri ile oturma ve yemek düzeni

 f VIP LOUNGE giriş hakkı

 f 2 Sayfa Harward Business Review İlan Hakkı

 f 1 sayfa Bloomberg Businssweek Akıllı Şehirler Özel Ekinde İlan veya Haber Hakkı

 f 24 m² sergi alanı

 f 20 kişilik ücretsiz katılım hakkı

 f Konferans sahnesinde logo kullanımı

 f Yazılı ve görsel basında konferans öncesinde ve sonrasında  
 yapılacak reklamlar şirket logosuna yer verilecektir.

 f Delegelere verilecek çantalara veya dosyalara şirketin tanıtım 
 broşürü konulacaktır. (Broşürler 8 sayfayı geçmemelidir.  
 Tasarım, baskı, lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır.)

 f Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.

 f Şirket, konferans katılımcı listesine ulaşılabilecektir.

 f Şirket logosu Konferans için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin 
 en üst kısmında ve Marka Duvarı’nda ‘Ana İş Ortağı’ olarak gösterilecektir.

 f Konferans’ın resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla şirketin  
 kendi web sitesine link verilecektir.

 f Belediyeler ile b2b planlaması.

 f İlgili panelde 1 konuşma hakkı (15 dakika)

 f Protokol misafirleri ile oturma ve yemek düzeni

 f VIP LOUNGE giriş hakkı

 f 1 Sayfa Harward Business Review İlan Hakkı

 f 1 sayfa Bloomberg Businessweek Türkiye İlan Hakkı 

 f  18 m² sergi alanı

 f 15 kişilik ücretsiz katılım hakkı

 f Konferans sahnesinde logo kullanımı

 f Yazılı ve görsel basında konferans öncesinde ve sonrasında yapılacak  
 reklamlar şirket logosuna yer verilecektir.

 f Delegelere verilecek çantalara veya dosyalara şirketin tanıtım  
 broşürü konulacaktır. (Broşürler 4 sayfayı geçmemelidir. 
 Tasarım, baskı, lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır.)

 f Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.

 f Şirket logosu Konferans için hazırlanmış tüm görsel ve basılı  
 materyallerde ve Marka Duvarı’nda ‘Platin İş Ortağı’ olarak gösterilecektir.

 f Konferans’ın resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla 
 şirketin kendi web sitesine link verilecektir.

 f Belediyeler ile b2b planlaması.

ANA IŞ ORTAKLIĞI PAKETI PLATİN IŞ ORTAKLIĞI PAKETI80.000 € 40.000 €* *
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 f İlgili panelde 1 konuşma hakkı (15 dakika)

 f Protokol misafirleri ile oturma ve yemek düzeni

 f VIP LOUNGE giriş hakkı

 f 1 Sayfa Bloomberg Businessweek Türkiye İlan Hakkı

 f 12 m² sergi alanı

 f 10 kişilik ücretsiz katılım hakkı

 f Konferans sahnesinde logo kullanımı

 f Yazılı ve görsel basında konferans öncesinde ve sonrasında yapılacak reklamlar  
 şirket logosuna yer verilecektir.

 f Delegelere verilecek çantalara veya dosyalara şirketin tanıtım broşürü konulacaktır.  
 (Broşürler 2 sayfayı geçmemelidir. Tasarım, baskı, lojistik işlemleri firma tarafından 
 sağlanacaktır.)

 f Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.

 f Şirket logosu Konferans için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerde ve  
 Marka Duvarı’nda ‘Altın İş Ortağı’ olarak gösterilecektir.

 f Konferans’ın resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla şirketin kendi web  
 sitesine link verilecektir.

ALTIN IŞ ORTAKLIĞI PAKETI 20.000 €*
 f 8 m² sergi alanı

 f 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı

 f Konferans sahnesinde logo kullanımı

 f Yazılı ve görsel basında konferans öncesinde ve sonrasında  
 yapılacak reklamlar şirket logosuna yer verilecektir.

 f Delegelere verilecek çantalara veya dosyalara şirketin tanıtım  
 broşürü konulacaktır. (Broşürler 1 sayfayı geçmemelidir.  
 Tasarım, baskı, lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır.)

 f Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.

 f Şirket logosu Konferans için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerde ve 
 Marka Duvarı’nda ‘Gümüş İş Ortağı’ olarak gösterilecektir.

 f Konferans’ın resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla şirketin  
 kendi web sitesine link verilecektir.

GÜMÜŞ IŞ ORTAKLIĞI PAKETI 10.000 €
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 f 6 m2 sergi alanı

 f 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı

 f Yazılı ve görsel basında konferans öncesinde ve sonrasında yapılacak reklamlar 
 şirket logosuna yer verilecek.

 f Şirkete teşekkür plaketi verilecek.

 f Şirket logosu Konferans için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerde ve  
 Marka Duvarı’nda ‘Bronz İş Ortağı’ olarak gösterilecektir.

 f Konferans’ın resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla şirketin kendi 
 web sitesine link verilecektir.

BRONZ IŞ ORTAKLIĞI PAKETI 6.500 €

15.000 €

 f Sadece 1 şirket ile sınırlıdır.

 f 1 öğle yemeği esnasında masalarının üzerinde şirketin logo flaması yer alacak ve  
 şirketin tanıtım broşürü kullanılabilecektir. (Logo flamaları ve tanıtım materyallerinin  
 tasarımı, baskısı ve lojistiği iş ortağı firma tarafından sağlanacaktır.)

 f Şirket logosu Konferans için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerde ve  
 Marka Duvarı’nda ‘Öğle Yemeği İş Ortağı’ olarak gösterilecektir.

 f 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı

 f Konferans’ın resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla şirketin kendi  
 web sitesine link verilecektir.

ÖĞLE YEMEĞİ IŞ ORTAKLIĞI PAKETI

15.000 €

 f Protokol misafirleri ile oturma ve yemek düzeni

 f VIP LOUNGE alanında misafirlere tanıtım yapma imkanı 

 f VIP LOUNGE alanı kurulumu için ücretsiz alan tahsisi

 f 2 sayfa Bloomberg Businssweek Akıllı Şehirler Özel Ekinde İlan veya Haber Hakkı  

 f Konferansa 10 kişilik ücretsiz katılım hakkı

 f Konferans sahnesinde logo kullanımı

 f Yazılı ve görsel basında konferans öncesinde ve sonrasında yapılacak reklamlarda  
 şirket logosuna yer verilecek.

 f Şirket logosu konferans için hazırlanmış tüm görsel ve basılı meteryallerin en  
 üst kısmında ve Marka Duvarı’nda ‘VIP LONGE İş ortağı’ olarak gösterilecek.

 f Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürü konulacak.  
 (Broşürler 4 sayfayı geçmemelidir.  Tasarım, baskı lojistik işlemleri  
 firma tarafından sağlanacaktır.)

 f Konferans’ın resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla şirketin kendi  
 adresini link olarak verilecektir.

VIP LOUNGE IŞ ORTAKLIĞI PAKETI
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28-29 MART 2018 
BİLGİ VE İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ 

KURUMU KONFERANS MERKEZİ


