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Akıllı şehirler; yenilikçi yaklaşımlarıyla şehrin planlamasını, ekosistemini, veriyi ve yeni ile-
tişim teknolojileriyle kent sâkinlerinin refahını sağlamayı amaçlamaktadır. Dünyadaki akıl-
lı şehirler öncelikle mevcut problemleri ve gelecek beklentilerini tüm mekânlarda çözmeyi, 
veriye dayalı sürdürülebilir sistemleri oluşturmayı ve yenilik üretme potansiyelini ortaya 
çıkarmayı hedeflemektedir. New York, Singapur, Helsinki, Zürih, Oslo, Amsterdam, Seul 
yenilikçi teknolojileriyle dünyadaki öncü akıllı şehirler arasında yer almaktadır. Esenler’de 
kuracağımız Türkiye’nin ilk akıllı şehrinde temiz enerji, akıllı çevre, akıllı ulaşım, güvenlik 
gibi özelliklerle oluşturacağımız konut ve iş yerleriyle hayatı daha anlamlı kılacak geleceği 
inşâ edeceğiz.

Şehir ve Düşünce Dergisi, yeni sayısı “Akıllı Şehir” ile dünyada yapılan akıllı şehir teknolojile-
rini ve uygulamalarını gündeminize taşıyor. Geleceğin akıllı şehirlerini akademisyen, yazar 
ve akıllı teknolojileri planlayanların gözünden akıllı şehirleri ve yenilikçi teknolojilerini in-
celedik; deneme, makale ve röportaj ile irdeledik, sizlere ulaştırdık. Çalışmalarımızın ülke-
miz şehirciliğine ufuk açmasını temennî ediyorum.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı
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Dünyamız çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içeri-
sindedir. Şehirlerimizdeki değişimler gecekondudan, 
apartman dâirelerine, apartmanlardan da sitelere 
hatta gökdelenlere dönüşürken, şehirlinin dilini de 
değiştirdi ve “akıllı” kavramını günümüzde çok faz-
la duyar olduk. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’nde 
“akıllı” kelimesi “Gerçeği iyi gören ve ona göre dav-
ranan, akil” olarak târif edilirken, “Akıllı Şehir” ise; 
“Sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kaynak-
ları etkin ve verimli kullanmak amacı ile teknolo-
jik imkânlardan ve verilerden en ileri seviyede ya-
rarlanılan, şehrin tüm paydaşlarının şehir yönetimi 
ile entegre olduğu sürdürülebilir şehir.” olarak ifâde 
edilmektedir.

Akıllı şehirler kaynakların verimli kullanılmasını ve 
toplumun refah seviyesinin artırılmasını amaçlamak-
ta, veriye dayanan akıllı şehir sistemlerinde ise insan 
müdâhalesinin en aza indirilmesi öngörülmektedir. 
Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için akıllı şehirler 
birbirinden farklı akıllı projeleri “sistematik bir şekil-
de” entegre etmektedir.

Danimarkalı mimar Jan Gehl akıllı şehirler üzerine 
güvenlik konusunu açıklarken “algılanan güvenlik” 
kavramına da dikkat çekmektedir: “İnsanların kent 
mekânını kucaklamasını umuyorsak, kendilerini gü-
vende hissetmeleri büyük önem taşır. Genelde kenti 
hem deneyimlenen hem de algılanan güvenlik açısın-
dan daha davetkâr yapan kent yaşamı ve insanların 
kendisidir.” Robert E. Hall ise “akıllı şehir vizyonu” ile 
ilk kez şöyle bir tanım getiriyor: “Vatandaşa verilen 
hizmetleri üst seviyelere çıkarırken, tüm kritik alt-
yapıları izleyebilen ve entegre edebilen, kaynaklarını 
optimize edebilen, önleyici bakım çalışmalarını plan-
layan ve güvenlik durumlarını izleyebilen şehir.”

“Şehir akıl, megapol ise hür akıldır.” diyen Don 
Martindale ise metropol insanını şöyle târif eder: 
“Metropoliten insan, olağandışı fazla dürtüye sahip-
tir ve kendisini kökünden koparacak dışsal çevrede-
ki etkenlere karşı koruyan bir mantalite geliştirir. 
Bunun anlamı, kalbiyle değil kafasıyla hareket etme-
si gerektiğidir.” Prof. Dr. Sadettin Ökten şehir üzeri-
ne şöyle söylemektedir: “Şehir bir ahlâk meselesidir 
ve bir şehri kurmak, dönüştürmek ya da muhâfaza 
etmek ahlâktan bağımsız değildir.” Turgut Cansever 
ise “Allah bize güzel bir dünya emanet etmiştir. Biz 
ekmel-i mahlûkat sıfatına bu emaneti hüsnü muha-
faza sorumluluğunu yüklenerek erişmişizdir. Onun 
için Allah’ın yarattığı güzel dünyayı hüsn-ü muhafaza 
etmek gerekir.” der.

Her bir detayı keşfedilen yeni teknolojilerle donatılan 
akıllı şehirler için sorulması gereken en önemli soru-
lar “Akıllı projeler toplumun hayatını kolaylaştırıyor 
mu?” ve “Yaşam kalitesini ve huzurunu artıyor mu?” 
olmalıdır. Geleceğin akıllı şehirlerini inşâ ederken el-
bette gelecek nesilleri de inşâ ettiğimizin bilinciyle 
hareket etmeliyiz. Medeniyetimizin ebedî şehirlerini 
de ahlâk üzerine kurmalıyız.

Şehir ve Düşünce Dergisi bu sayısında “Akıllı Şehir” 
temasıyla sizlerle buluşuyor. Her sayısında olduğu gi-
bi bu sayıda da konusunda uzman yazar ve akademis-
yenlerimiz düşüncelerini sizlerle paylaşıyor. Şehir ve 
Düşünce’nin bu yolculukta değerli bir kılavuz olacağı-
na inanıyor, katkılarından dolayı kıymetli hocalarımı-
za ve dergimizin her sayısını büyük bir merakla bek-
leyen siz değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
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Şehir Kitaplığı

ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

Küreselleşme Sürecinde Akıllı Şehirler: Paradigma Yönelimler ve Fırsatlar
Yazar: Ali Yeşildal 

Yayınevi: Kriter

20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan küreselleşmeyle birlikte, sosyoe-
konomik ve kültürel hayatın her alanı gibi şehirler de köklü değişiklikler ya-
şamaktadır. Küreselleşmenin neden olduğu büyük paradigma değişimleri 
nedeniyle dünya çapında şehirler gittikçe daha fazla araştırmanın konusu ol-
maktadır. Bu süreçte akıllı şehirler kavramı ön plana çıkmıştır. Kitabın yaza-
rı Ali Yeşildal, eserin ortaya çıkış hikâyesini şöyle ifâde ediyor: "Araştırmalar 
merkezi, kentleşme, kent olgusunu değerlendirdiğimizde karşımıza en çok 
`akıllı şehirler' kavramı çıktı. Akıllı şehir her tarafta konuşuluyor. Tam olarak 
ne olduğunu bilen yok. Kavram ne, boyutları ne, Avrupa'da ve dünyada hangi 
sınırlarda, akıllı kent deyince akla ne geliyor, Türkiye'de uygulamaları nere-
de. Akıllı şehir kavramı pandemi süreciyle hayatımızın olmazsa olmazı hali-
ne geldi. Bu süreç pandemi öncesinde başladı. Sanal âleme geçildi. Akıllı şe-
hirlerin dünyadaki örnekleri nedir, bu sitemin sınırları nedir diye araştırdık. 
Örneğin Amsterdam Smart City ile öne çıkıyor. Kimi şehirler enerji yönetimi, 
kimileri atık yönetimi, kimileri de akıllı evlerle ön plana çıkıyor. Bu bilgileri 
yöneticilere yön versin diye bu eserde bir araya getirdik." 

Kırk Şehir
Editör: M. Tevfik Göksu

Yayınevi: Muhit

İnsanoğlunun yeryüzündeki serüveni bir bakıma şehirlerin de serüvenidir. İnancın, 
düşüncenin, iktisadın, geçinme ve barınma korkusunun biçimlendirdiği şehirler...

Nasıl ki insanoğlu hayatı boyunca ilim, irfan ve hikmet ışığında hakîkati arıyorsa 
şehirler de kendi sosyolojik ve mimari hakîkatini arar. Şehir insanın yansımasıdır. 
Şehri inşâ eden her eser geleceği kaleme alır. `Kırk Şehir' kitabı yaşanılmak is-
tenilen hayallerdeki şehirleri şâirlerin, yazarların kaleminden dile getirmektedir. 

Nasıl bir yerde yaşamak isterdiniz? M. Tevfik Göksu; Ahmet Emre Bilgili'den Ali 
Ural'a, Arif Ay'dan Aykut Ertuğrul'a, Cihan Aktaş'tan Nurullah Genç'e, Sadık Yalsı-
zuçanlar'dan Sibel Eraslan'a ve daha birbirinden kıymetli kırk usta yazara hayalle-
rindeki şehri sordu. Bu muntazam şehirlerde her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. 
Kırk Şehir, ihmal ettiğimiz hayal gücümüzü yeniden canlandırmanın yanında bi-
ze Müslüman şehrinin güzel ve unuttuğumuz hasletlerini de hatırlatıyor. Kalemin 
Şehri, Gönül Şehri, Gül Şehri, Hesap Şehri, Buz Şehri, Suyun Şehri, Umudun Şehri, 
Mendiller Şehri, Nağmeler Şehri, Serinay Şehri... 

Okuyucuyu şehir şehir dolaştıracak bir rüya seyahat... 

Bu şehirde yaşamaya başladıktan sonra, geçmişin bir çırpıda silinir ve defalarca 
yeniden yazılırdı. En sonunda hangisine sahiplik etmek istersen hikâyen o olur-
du artık.

ŞehirKitaplığı

Düşünce Ekseninde Enine Boyuna Şehir
Editör: Hasan Taşçı 

Yayınevi: Kaknüs

Şehir, şehirleşme, şehirli, şehirlileşme. Neredeyse hepimizin hayatında yeri 
olan bu kavramları uzman uygulamacılar ve akademisyenlerle konuşup tar-
tıştık. Ortaya çıkan metinleri ise bir araya getirip derli toplu bir şekilde oku-
yucuya sunuyoruz. İdeal, kültür, sosyoloji, yönetim, hukuk, ekonomi, ritüel, 
muâşeret, sivil toplum, dil, su, karantina ve geleceğin şehirleri gibi mühim 
konular üzerine yoğunlaşıp, günümüzün şehir ve şehirli sorunlarının irde-
lendiği bu çalışma, şehre dâir sözü olanların sözlerinden oluşmaktadır. Bizim 
ilmî geleneğimize uygun olarak önce söz meydana geldi, sonrasında ise yazı. 
Kalemle yazmayı öğreten Allah'a hamd ile başladığımız bu çalışmayı şükürle 
bitirelim ki arkası gelsin. Çünkü biliyoruz her ne için şükredersek Allah onun 
daha fazlasını verir. Çünkü şükür ziyâde-i muciptir. Arka kapağında bu satır-
larla kisve-i taba bürünen eser birbirinden kıymetli isimlerin katıldığı `Yu-
varlak Masa Söyleşileri'nin deşifrelerini içeriyor. Söyleşilere iştirak eden bazı 
isimler şu şekilde: Sadettin Ökten, Mehmet Genç, Ömer Tuğrul İnançer, Nabi 
Avcı, Korkut Tuna, Mustafa Şentop, M. Tevfik Göksu, Yasin Aktay...

RAPOR: AKILLI ŞEHİRLER, DEĞİŞEN ŞEHİR YÖNETİMİ ve TÜRKİYE
Yazar: Baki Laleoğlu

Yayınevi: SETA

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından 'akıllı şehirler' 
kavramı temelinde dünyada yükselen yeni şehir yönetim trend ve yaklaşımlarının 
incelendiği 'Akıllı Şehirler, Değişen Şehir Yönetimi ve Türkiye' raporu yayımlandı. 
SETA tarafından yapılan açıklamaya göre, Baki Laleoğlu tarafından kaleme alı-
nan raporda, dünyada akıllı şehirler üzerinden ilerleyen tartışmalar ve yaşanan 
gelişmeler masaya yatırılıyor. Raporda, özellikle son dönemde dünyada yükselen 
yeni şehir yönetimi konsept ve yaklaşımları ele alınarak, başta karar alıcılar, po-
litika geliştiren paydaşlar ve uygulayıcılarıyla ilgili kapsamlı bir çerçeve çiziliyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "2020-2023 Ulusal 
Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesindeki atılım ve tartışmalara kat-
kı sağlamaya yönelik olarak raporda şu ifâdelere yer veriliyor: "Yerel yönetim-
lerden beklentiler basit belediyecilik faaliyetlerini aşmakta, kapsayıcı ve bütün-
lüklü bir şehir yönetimi yeni beklenti hâline gelmektedir. Bir diğer ifadeyle yerel 
yönetimler ve belediyeler günümüzde kalkınmadan sosyal hayata, çevreden gü-
venliğe kadar her ihtiyacı kapsayan toplu bir şehir yönetimi beklentisinin adre-
si olarak görülmektedir. İşte bu sebeple daha karmaşık ve kapsamlı hâle gelen 
beklentilerin karşılanması ve yönetilebilmesi adına özellikle son çeyrek yüzyılda 
çeşitli yeni kavram ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Çoğunlukla teknoloji üzerine 
kurulan bu kavram ve yaklaşımlar sayesinde de dünya genelinde hem vatandaş-
lar hem de yönetim seviyesinde daha kolay, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şe-
hir yaşamı yeni hedef hâline gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de de artık şehir yö-
netiminden beklentiler geçmişten günümüze süregelen klasik altyapı ve sosyal 
hizmet belediyeciliğini aşmakta, bugünün ve geleceğin beklentilerini karşılamak 
adına yeni bir şehir yönetimi yaklaşımının benimsenmesini zorunlu kılmaktadır." 
Bu doğrultuda raporun sonunda atılması gereken adımlara ilişkin bazı önerilere 
de yer verildi. Raporun tamamına www.setav.org adresinden ulaşılabiliyor.
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nsanların mevcut 
durumdan rahatsız 
olması ve dâima ye-
niyi ve daha güze-
li araması insanlık 
tarihi kadar eskidir. 

Güzeli korumak ise, insanın bu 
dünyadaki temel vazifesidir. Mer-
hum Turgut Cansever bir röpor-
tajında şöyle ifâde ediyor: “Allah 
bize güzel bir dünya emanet etmiş-
tir. Biz ekmel-i mahlukat sıfatına bu 
emaneti hüsnü muhafaza sorumlulu-
ğunu yüklenerek erişmişizdir. Onun 
için Allah’ın yarattığı güzel dünya-
yı hüsn-ü muhafaza etmek gerekir.”1 
Turgut Cansever’in dünyayı koru-
mak ifâdesi her şeyi kapsıyor as-
lında, şehri korumak, tarihi koru-
mak, kaynakları korumak, çevreyi 
korumak...  

Önce şu notu düşmek isterim: 
Kavram olarak “akıllı şehirler” ifâ-
desi ilk kez 2000 yılında bir aka-
demik çalışmadan 2007 yılında ise 
iki global teknoloji şirketinin farklı 

coğrafyalarda —neredeyse— eş 
zamanlı başlayan projelerinde kul-
lanılmıştır. Oysa hem daha iyi-
yi arama açısından hem de ‘çağın’ 
teknolojilerinin şehirlerde kullanıl-
ması açısından akıllı şehir düşün-
cesi yeni değildir. Bu notu buraya 

düşmekle birlikte bu yazının deva-
mında hem kafa karışıklığına sebe-
biyet vermemek hem de akıllı şehir 
literatürüne sâdık kalabilmek adı-
na bugünkü tanım ve içerik esas al-
mayı doğru buluyorum.

İ

Sanayi Devrimi sonrası şehirlerde fabrikalaşmanın 
başlaması sonucu yaşam şartlarının kötüleşmesi devamında 
makineleşmenin getirdiği tecrübe ile de dâima “yeni şehir” 
arayışları olmuştur tarih boyunca. Hausmann, Le Corbusier, 
Howard gibi çok sayıda teorisyen ve uygulamacı yeni şehir 
kurma çabaları içerisinde olmuşlardır.

Eski fabrikaları 
ve bacalarıyla 
Brooklyn’den bir 
kare. 
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Mesnevî’de geçen fil hikâyesini bu-
rada hatırlatmak isterim: “Hintliler 
karanlık bir ahıra bir fil getirip halka 
göstermek isterler. Fili görmek için o 
kapkaranlık yere bir hayli insan top-
lanır, fakat ahır o kadar karanlıktı ki 
gözle görmenin imkânı yoktur. O, göz 
gözü görmeyecek kadar karanlık yer-
de file ellerini sürmeye başlarlar. Bi-
risi eline hortumunu geçirir, “Fil bir 
oluğa benzer“ der. Başka birinin eline 
kulağı geçer, “Fil bir yelpazeye ben-
ziyor“ der. Bir başkasının eline aya-
ğı geçmiştir: “Fil bir direğe benzer.” 
Bir başkası da sırtını ellemiştir: “Fil 
bir taht gibidir” der. Herkes neresine 
dokunduysa fili ona göre anlatmaya 
koyulur.”2

“Akıllı şehir” söz konusu olduğun-
da çok farklı tanımlarla karşıla-
şıyoruz. Bu çeşitliği bir anlamda 
“şehir” tanımındaki zenginliğe mi 
borçluyuz. David Harvey’in “Kent, 
kuşkusuz karmaşık bir şeydir. Onun-
la uğraşırken karşılaştığımız zorluk-
ların bir kısmı onun kendine özgü 
karmaşıklığına bağlıdır.”3 ifâdesin-
deki “karmaşıklık” tanımlarda-
ki zenginliğin kaynağı olabilir. 
Bu zenginliği ise merhum Turgut 
Cansever şöyle açıklıyor: “Şehir 
Nedir? Fiziki bir olay mıdır? İktisadi 
bir olay mıdır? Sosyal ve kültürel bir 
olay mıdır? Tabii bunların hepsidir. 

Bunların hepsi olan şehirde tayin edi-
ci ve önceliği olan etken hangisidir? 
Doğrusu, her meslek mensubu ‘Ben 

en ehemmiyetliyim’ demektedir. Ya-
pıları yapanlar ‘Bizim yaptığımız iş, 

şehirleri meydana getirir’ demekte-
dir. İktisatçı ‘iktisat hadisesi, her şeyi 
tayin eder’ der. Sosyoloğa sorarsanız 
o sosyal hayatı ön plana yerleştirir.”4

Hazreti Mevlânâ yukarıdaki hikâ-
yeyi şöyle tamamlıyor: 

“(Fakat) herkesin elinde bir mum ol-
saydı sözlerindeki ayrılık olmazdı.” 5

Elimizdeki “mum” ortak payda-
sında buluşabileceğimiz bir tanım 
olabilir mi? Mutlaka farklı düşü-
nenlerimiz olmaya devam edecek-
se de çoğunluğumuzu bir nok-
tada buluşturabilir. Bu nedenle 
yüzlerce akıllı şehir tanım içerisin-
den önemsediğim üç tanıma bura-
da yer vermek isterim: Bunlardan 
birincisi bu alanda yapılmış olan 
ilk tanımdır. New York Brookha-
ven Ulusal Laboratuvar’dan Ro-
bert E. Hall arkadaşları ile 2000 
yılında sunduğu bildiride  “akıl-
lı şehir vizyonu” başlığı altında 
ilk kez bir tanım getiriyor: “vatan-
daşa verilen hizmetleri üst seviyele-
re çıkarırken, tüm kritik altyapıları 
izleyebilen ve entegre edebilen, kay-
naklarını optimize edebilen, önleyici 
bakım çalışmalarını planlayan ve gü-
venlik durumlarını izleyebilen şehir.”6 
Bu tanımdan günümüze dünyanın 
birçok şehrinde yeni tanımlar orta-
ya atılmıştır. Bir parçası olmaktan 
büyük gurur duyduğum İstanbul 
Akıllı Şehir programı çerçevesin-
de de bir akıllı şehir tanımı ortaya 
koymuştuk: “Sakinlerinin yaşam ka-
litesini yükseltmek, kaynakları etkin 

Kent, kuşkusuz 
karmaşık bir şeydir. 
Onunla uğraşırken 

karşılaştığımız 
zorlukların bir kısmı 
onun kendine özgü 

karmaşıklığına bağlıdır.



ve verimli kullanmak amacı ile tekno-
lojik imkânlardan ve verilerden en ile-
ri seviyede yararlanılan, şehrin tüm 
paydaşlarının şehir yönetimi ile en-
tegre olduğu sürdürülebilir şehre akıl-
lı şehir denir.”7 Son olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı başlatmış ol-
duğu Türkiye Akıllı Şehir Stratejisi 
ve Eylem Planı kapsamında ortaya 
koymuş olduğu tanım bu coğraf-
ya için dikkate alınması ve ortak 
paydamızda yer alması gereken ta-
nımdır: “Paydaşlar arası işbirliği ile 
hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve 
yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri 
ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçe-
lendirilen ve gelecekteki problem ve 
ihtiyaçları öngörerek hayata değer ka-
tan çözümler üreten daha yaşanabilir 
ve sürdürülebilir şehirler.”8

Yukarıdaki tanımların bir tefsiri 
niteliğinde kabul edebileceğimiz 
ve akıllı şehir programlarının gele-
neksel şehir projelerinden farkını, 
yani “akıllı” takısının neler getirdi-
ğini IDC’den Ruthbea Clark şu şe-
kilde özetliyor: 9 

Akıllı şehir liderleri kendilerini sos-
yal ve davranışsal değişim hareketi-
nin bir parçası olarak görürler. Ör-
neğin gerçekleştirdikleri projeler ile 
sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesin-
de otomobil kullanımının azaltılması 
ve böylece enerji tasarrufu sağlamış 
olurlar. 

Faaliyetlere değil, çıktılara odaklanır-
lar: geleneksel bir şehir gerçekleştiri-
len faaliyetlere odaklanabilir, ancak 

akıllı bir şehir sonuçlara odaklanır/
odaklanmalıdır. Örneğin, ne kadar 
trafik cezası kesilmesi değil, tra-
fik kazalarının ne kadar azaldığına 
odaklanır.

Akıllı şehirler şehrin kaynaklarını ge-
leneksel şehirlerden farklı olarak ge-
liştirirler: Örneğin, şehirde bulunan 

kaynakları doğru işbirlikleri ile değe-
re dönüştürürler.

Akıllı şehir projeleri belirli teknolojik 
ve süreç karakteristiğine sahiptir. 

Akıllı şehirler birbirinden farklı akıllı 
projelerini “sistematik bir şekilde” en-
tegre ederler.  

2000 yılında kavramın ortaya atıl-
masını mîlât olarak kabul edersek 
2007 yılında iki global teknoloji 
şirketinin uygulamaları ile dünya-
da ses getirmeye başlayan “akıllı 
şehir” kavramı “uygulama pratiği” 
açısından evrim geçirerek gelmiştir 
günümüze. Akıllı şehir araştırma-
cısı Boyd Cohen bu durumu akıl-
lı şehrin üç aşaması olarak tarifle-
mektedir. Cohen, global teknoloji 
şirketlerinin öncülük ettiği ilk aşa-
maya Akıllı Şehir 1.0 olarak kabul 
etmektedir. Yenilikçi belediye baş-
kanlarının yerel yöneticileri ile bir-
likte yine teknoloji odaklı projeler 
ortaya koydukları akıllı şehir yak-
laşımına Akıllı Şehir 2.0, projelerin 
ve şehre sunulan çözümleri doğ-
rudan “vatandaşların katılımı” ile 
gerçekleştirildiği akıllı şehir çalış-
malarını ise Akıllı Şehir 3.0 olarak 
isimlendirmektedir.10 Şunun altı-
nı çizelim: Kronoloji böyle olmakla 
birlikte bugün hâlen akıllı şehirle-
rin birinci versiyonunu da üçüncü 
versiyonunu da dünyanın farklı şe-
hirlerinde görmek mümkün. Yeri 

Akıllı şehirler 
birbirinden farklı akıllı 
projelerini “sistematik 

bir şekilde” entegre 
ederler.
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gelmişken akıllı şehirlerin “yuka-
rıdan aşağıya”, yani vizyoner bir 
liderin, geleneksel metodolojile-
ri kullanarak şehirdeki dönüşümü 
sağladığı bir akıllı şehir dönüşümü 
ve “aşağıdan yukarıya” yani top-
lumun tüm katmanlarının ve si-
vil toplum kuruluşlarının dâhil ol-
duğu ve öncülük ettiği akıllı şehir 
dönüşümü olmak üzere iki temel 
yöntem bulunmakta ve uygulan-
maktadır. Burada şunun altını çiz-
mem gerek: Dönüştürücü liderin 
varlığı akıllı şehirler için önemlidir. 
Bu liderin vazifelerinden biri de 
vatandaşın talep ve beklentilerini 
ölçerek ve dahası onları da sürece 
dâhil ederek süreci yönetmesidir. 

Akıllı şehir projeleri coğrâfî ola-
rak dört başlık altında incelenebi-
lir: Tüm şehre yayılan akıllı şehir 
projeleri, belirli bölgelerde kent-
sel iyileştirme çalışmaları, kentsel 
dönüşüm ve sıfırdan kurulan akıl-
lı şehirler.11  Sıfırdan şehir kurma 
düşüncesi yeni değildir elbette. 
Sanayi Devrimi sonrası şehirlerde 
fabrikalaşmanın başlaması sonu-
cu yaşam şartlarının kötüleşmesi 
devamında makineleşmenin getir-
diği tecrübe ile de dâima “yeni şe-
hir” arayışları olmuştur tarih bo-
yunca. Hausmann, Le Corbusier, 
Howard gibi çok sayıda teorisyen 

ve uygulamacı yeni şehir kurma ça-
baları içerisinde olmuşlardır. Ben-

zer şekilde 2000’li yıllardan bugü-
ne kadar da akıllı şehirler başlığı 

altında yeni şehirler (mahalleler 
demek daha doğru) kurulmaya 
devam etmektedir. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde Masdar, Güney Ko-
re’de Songdo, Hindistan’da GIFT, 
Stockholm’de Royal Seaport Bölge-
si, Viyana’da Aspern Bölgesi stra-
tejileri ve uygulamaları konusunda 
dikkatle incelenmesi gereken şe-
hirler/bölgelerdir. Dikkatle incele-
menin altını çizmek isterim. Zîra 
bu uydu şehirlerin ortak özellikle-
rinden birisi de şehirlerin insanla-
rın buluşma noktası, yaşam alanı 
olduğunun unutulmuş olması ve-
ya başarılamamış olmasıdır. Altya-
pı verimlilik ve sürdürülebilirlik ve 
teknolojiye odaklanırken bir şey-
ler eksik kalıyor. Kansas Üniver-
sitesi’nden Germaine R. Halegou-
a’da hem kendi ziyaretlerine hem 
de farklı röportajlara dayandırarak 
bu hususun altını çiziyor.12,13 Şehir 
yalnızca iyi işleyen bir makine de-
ğildir. İnsan içindir ve yeni şehir 
kurarken “insan” unsuru mutlaka 
ön plana konulmalıdır. 

Akıllı şehir ve teknoloji arasındaki 
ilişki biraz netamelidir. Zaman za-
man teknolojinin bir şov aracı ola-
rak görülmesi, zaman zaman bir 
amaca dönüşmesi ve bunun bazı 
örneklerde başarısız olması akıllı 
şehir düşüncesinin dejenere olma-
sına sebep olmuştur. Oysa şehir ve 
teknoloji arasındaki ilişki dâima 
“araç” mertebesinde olagelmiştir. 
1880’lerde Amerikan nüfus idâre-
sinin nüfus sayımını gerçekleştir-
mede zorlanması üzerine konunu 

Dönüştürücü liderin 
varlığı akıllı şehirler için 

önemlidir. Bu liderin 
vazifelerinden biri de 
vatandaşın talep ve 

beklentilerini ölçerek ve 
dahası onları da sürece 

dâhil ederek süreci 
yönetmesidir.



uzmanı Hollerith’in bir makine ge-
liştirerek yardımcı olması bu an-
lamda başarılı örneklerdendir. İh-
tiyacı gören ve bu ihtiyaca çözüm 
getiren Hollerith nüfus sayımının 
yedi yıldan iki yıla düşmesine kat-
kı sunmuş olur. Akıllı şehir ve tek-
noloji ilişkisini Antoni Vives’in an-
lattığı olay güzel açıklar: Yaşlı bir 
kadının güvenliği ve hareketlerini 
takip etmek üzere verilen takip ci-
hazını gören torununu cihazın ne 
kadar faydalı olduğunu ve teknolo-
jinin ne kadar iyi bir araç olduğu-
nu ifâde etmesi üzerine yaşlı kadı-
nın cevabı: “Teknoloji nedir kızım?” 
olmuştur.14

Akıllı şehirlerin çözüm arayışını 
Mimar Doğan Hasol’un şu hikâye-
sine benzetiyorum: Hasol’un ak-
tardığına göre Mimar Vedat Da-
lokay İslamabad Camii’nin inşâsı 
sırasında bir sorun ile karşılaşır. 
Cami artık bitmek üzeredir, halılar 
serilecek, ancak camii içine sürek-
li kuşlar giriyor ve camiyi kirleti-
yorlar. Dalokay çözüm arayışında-
dır. Düşük voltajlı teller önerilmiş, 
batı ülkelerindeki “kuş kirpisi” de-
nilen dikey demir/plastik parçalar 
kurulması önerilmiş ama sonun-
da çözümü tarihte bulmuşlar: “Kuş 
evleri”. Evet, yüzyıllar önce cami 
duvarlarına yapılan kuş evlerine 
yuvasını yapan kuşlar o bölgeyi sa-
hiplenir ve ne kendisi cami içerisi-
ne girer ne de başka kuşlar yana-
şırmış. Bu hikâyeyi anlatan Doğan 
Hasol sözü şöyle tamamlıyor: “Bir 

kez daha anladık ki çözüm üretmek 
için bugünün ötesine uzanıp geçmişin 
deneyimlerine bakmak yararlı oluyor. 
Yanılgımız çoğu kez kendimizi, biz-

den önce yaşamış olanlardan daha 
akıllı sanmamızdan kaynaklanmıyor 
mu?”15 İşte akıllı şehirler de böy-
le; yeri gelir fiziksel (ve geleneksel) 

çözümler kullanır, yeri gelir yüksek 
teknoloji barındıran çözümler. Bu 
örnekler üzerinde akıllı şehir tek-
noloji ile ilişkisinin zayıf olduğu 
anlamı çıkarılmamalıdır. Teknoloji 
geçen yüzyıldan bu yana şehirlerin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun ak-
si düşünülemez. Bugün bağlantılı 
cihazların, yapay zekânın, görüntü 
işlemenin, büyük verinin şehirle-
rin yaşamını ne kadar kolaylaştır-
dığı ortadadır. 

Genel olarak baktığımızda akıl-
lı şehir dönüşümü ulaşım, sağlık, 
enerji, çevre, ekonomi gibi başlık-
larda iyileştirme sağlamalıdır. Esas 
önemli olan ise, bu başlıklarda sağ-
lanan çözümlerin birbirinden ba-
ğımsız değil, entegre olabilmesidir. 
İşte bu nedenle Barcelona Beledi-
yesi akıllı şehir dönüşümü sırasın-
da “Urban Habitat” adını verdikleri 
bir yapı kurar ve bu yapı içerisin-
de konut, altyapı, mimari, kent-
sel planlama, elektro-mobilite, su, 
elektrik ve bilgi ve iletişim tekno-
lojiler gibi alanlar dâhil ederler. 
Dönemin belediye başkan yardım-
cısı ve akıllı şehir dönüşümünün 
sorumlusu Antoni Vives bu yapı-
yı anlatırken “bu alanlara entegre 
bir yaklaşımı benimsemeyen tek bir 
kentsel proje yoktu” der.16 Bu durum 

Çözüm üretmek için 
bugünün ötesine uzanıp 
geçmişin deneyimlerine 
bakmak yararlı oluyor.
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iki açıdan önemlidir: Birincisi şehri 
ilgilendiren projelerin birbirilerine 
olumlu ve olumsuz etkileri olaca-
ğından birlikte değerlendirilmeli-
dir. İkincisi ise, şehri yöneten bi-
rimlerin silo şeklinde değil, birbiri 
ile entegre çalışması gerekir.   

Akıllı şehir sürdürülebilirlik, ve-
rimlilik, yaşanabilirlik perspek-
tiflerinden şehirlerin “daha iyi” 
olabilmesi için enerjiden sağlığa, 
ekonomiden çevreye birçok baş-
lıkta yüzlerce yeni proje düşünü-
lebilir. Burada bunlardan yalnızca 
birkaç örnek vererek tamamlamak 
isterim.  Ancak önce şunu not ede-
lim: Eğer akıllı şehir şehrin yüzler-
ce projesinden birisi olarak değil, 
şehrin bir dönüşüm projesi olarak 
görüyorsak bu dönüşümün yalnız-
ca bir “dijital dönüşüm”den ibaret 
olmadığını bilmemiz gerekir. Eğer 
akıllı şehir dönüşüm sonrası şe-
hirde yaşayanların daha güvenli, 
daha konforlu, daha kolay bir şe-
hirde yaşamasını hedefliyorsak fi-
ziksel yapılara mutlaka dokunma-
mız gerekir. 

Fiziksel değişime en temel ör-
nek ulaşım sürelerinin kısalma-
sıdır. (Akıllı) şehirler kendi içeri-
sinde günlük yaşamı kolaylaştırıcı 
kentsel formlara sahip olmalıdır. 

Okullar, hastaneler, iş merkezle-
ri, alışveriş merkezleri gibi insan-

ların sıklıkla erişim sağladıkları 
yapıların “kısa erişim mesafeleri” 

içerisinde yer almaları hem insan-
ların günlük yolculuk stresinden 
kurtulmaları hem yakıt hem za-
man tasarrufu gibi çok sayıda 
avantaj sağlayacaktır. Bu konuda 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Portland şehri karma arazi yapı-
sıyla temel ihtiyaçlara 20 dakika-
da erişebilecek bir yapı tasarlamış-
tır.17 Benzer şekilde Kolombiya 
asıllı Fransız akademisyen Carlos 
Moreno ise 15 dakikalık üzerin-
de çalışmaktadır.18 Hatta bu öne-
ri Paris seçimlerinde de seçim pro-
pagandasında kullanılmıştır. Bu 
ve benzeri öneriler ve icraatlar va-
tandaşların bir şehirde günlük za-
manlarını trafikte harcamak yerine 

Akıllı şehir dönüşüm 
sonrası şehirde 

yaşayanların daha 
güvenli, daha konforlu, 
daha kolay bir şehirde 

yaşamasını hedefliyorsak 
fiziksel yapılara mutlaka 

dokunmamız gerekir.



başka aktivitelere zaman ayırmala-
rı sağlamaktadır. Bunun üzerine 
yaya yollarının, bisiklet güzergâh-
larının iyileştirilmesi ve özel toplu 
taşıma şeritlerinin uygulanması da 
teknolojik çalışmalardan önce üst 
yapıda yapılması gereken faaliyet-
lerdendir. Bunun gibi uygulamalar 
akıllı şehir dönüşümünden bağım-
sız düşünülmemelidir. Bu temel 
işlemlerin üzerine vatandaşın eri-
şim ve işlemlerini kolaylaştıracak 
teknolojik dönüşümlerin bina edil-
mesi gerekir. 

Akıllı bir şehirde insanlar kendi-
lerini güvende hissetmelidir. Da-
nimarkalı mimar Jan Gehl güven-
lik konusunu açıklarken “algılanan 
güvenlik” kavramına da dikkat çek-
mektedir: “İnsanların kent mekânı-
nı kucaklamasını umuyorsak, ken-
dilerini güvende hissetmeleri büyük 
önem taşır. Genelde kenti hem dene-
yimlenen hem de algılanan güvenlik 
açısından daha davetkâr yapan kent 
yaşamı ve insanların kendisidir.”19 
Güvenlik, hem asayiş hem de tra-
fik güvenliği veya iş güvenliği an-
lamında önemlidir. İnsanlar her 
iki anlamda güvenli hissetmele-
ri gerekir. Bir bölgede insanlar ge-
ce sokağa çıkmaktan korkuyorsa o 
bölgede istatistiklerin suç oranının 
düşük olduğunu söylemesinin bir 
önemi yoktur. Bugün geldiğimiz 
noktada yapay zekâ destekli gü-
venlik uygulamalarında hem tra-
fikte hem de asayişte vatandaşın 

güvenliğini artırıcı yönde önemli 
gelişmeler vardır. 

Elbette ister güvenlik alanından 
olsun ister enerji, sağlık gibi di-
ğer akıllı şehir uygulamalarından 

olsun önemli miktarda veri toplan-
maktadır. Zîra Clive Humby’nin 
ifâdesi ile “veri çağımızın petro-
lüdür.” Akıllı şehirlerin en çok de-
ğer katabilecek yönlerinden birisi 
verilerin analiz edilmesi ve katma 
değere dönüştürülmesidir. Aşağı-
dan yukarıya kurulan akıllı şehir-
lerin bir özelliği de vatandaşın veri 
kaynağı olabilmesidir. Coğrâfî ve-
rilerin doğru bir şekilde değerlen-
dirmenin bir sorunun çözümünde 
kullanılması çok eskilere dayan-
maktadır. Sanayi Devrimi sonrası 
hızla şehirleşen Londra’nın Soho 
bölgesinde ortaya çıkan bir salgını 
detaylı bir şekilde analiz eden Dr. 
John Snow, herkesin havadan bu-
laştığından emin olduğu sebebin 
bölgedeki bir tulumbadan kaynak-
landığını ortaya koymuştur. O dö-
nem teorisi kabul görmemiş olsa 
da sonrasında adına ödüller veril-
miştir. Antoni Vives, Dr. Snow’un 
başarısını “yaptığı şey çok basit ama 
çok kapsamlıydı, veri topladı, daha 
çok veri topladı”20 diye açıklıyor. Bir 
diğer örneği ise Michael Bloom-
berg’in belediye başkanlığı döne-
minde binaların bodrum katları-
nın kaçak olarak kiraya verilmesi 
sorunun çözülmesinde belediye-
nin sahip olduğu tüm verileri en-
tegre ederek çözebilmeleridir.21

İnsanların kent 
mekânını kucaklamasını 
umuyorsak, kendilerini 
güvende hissetmeleri 

büyük önem taşır.
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Yönetişim: Akıllı bir şehrin anah-
tar kelimelerindendir. Bu konu-
da başarılı örneklerden birisi Bos-
ton Belediyesi’dir. Boston Belediye 
Başkanı Thomas Menino’nun yaşa-
dığı olay ve işi ile kurduğu bağ gü-
zeldir: Başkan Menino bir gün evi-
ne bir yatak satın alır. Ertesi gün 
firmadan bir telefon gelir: “Akşam 
rahat uyudunuz mu?” Elbette Me-
nino hemen ekibine döner: “Biz 
neden böyle yapmayalım? Biz ne-
den vatandaşa sormayalım?”22 Öy-
le ya, bir yatak veya yastık alan bir 
müşterinin o üründen memnun 
olup olmadığı soruluyorsa, vatan-
daşa hizmet etmek üzere seçilen 
bir yönetim neden gerçekleştirdi-
ği çalışmalardan sonra aynı soru-
yu sormasın? Bu düşünceden yo-
la çıkarak ve tabiî akıllı telefonların 
da hayatımıza girmesiyle Boston 
Belediyesi 2008 yılında ilk mobil 
31123 uygulaması hayata geçiri-
yor.24 Bu uygulamanın verilerinin 
herkes tarafından görülebilmesi-
nin ilginç sonuçları vardır. Birincisi 
açılan bir talebin herkes tarafından 
görülmesi o talebin bir komşu veya 
oradan geçmekte olan bir belediye 
görevlisi tarafından daha hızlı ka-
patılmasını sağlayabilir. İkincisi ta-
leplerin kapatılma sürelerinin gö-
rülüyor olması hesap verilebilirlik 

açısından belediyenin şeffaflık kar-
nesini yükseltebilir.

Akıllı şehir bir dönüşüm düşün-
cesidir. Vatandaşların hayatını 

kolaylaştıran, çevreye daha az za-
rar veren, bizden sonraki nesillerin 
hakkı olan kaynakları daha verimli 
kullanan bir şehir yaşamına dönüş 
projesidir.

Bu noktada Türkiye’nin akıllı şe-
hir dönüşümü açısından önemli 
adımlar attığının altını çizmemiz 
gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı öncelikle “2020-2023 Akıllı Şe-
hirler Strateji Belgesi ve Eylem Pla-
nı’nı hazırlamış ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü uh-
desinde tüm şehirlere yönelik bir 
rehberlik projesi gerçekleştirmiş-
tir. Bu kapsamda akıllı şehirlerin 
tüm alanlarına dokunan eğitim 
dokümanları, akıllı şehir teknolo-
ji mimarisi, birlikte çalışabilirlik 

Akıllı şehir bir 
dönüşüm düşüncesidir. 
Vatandaşların hayatını 
kolaylaştıran, çevreye 
daha az zarar veren, 

bizden sonraki nesillerin 
hakkı olan kaynakları 
daha verimli kullanan 

bir şehir yaşamına 
dönüş projesidir.

Almere, 
Hollanda



raporu ve veri sözlüğü gibi dokü-
manlar hazırlanmıştır. Bundan 
sonraki süreçte yerel yönetimlere 
yapılacak rehberliklerin devam et-
mesi ve teknoloji mimarisi ve veri 
konusunda alınan kararların uygu-
lanması önemlidir.    

Ve yine tekraren: Bu dönüşümü 
gerçekleştirirken tüm paydaşların 
bu vizyonun bir parçası olmasına 
gayret gösterilmelidir. Herkesin 
şehri için bir şeyler üretmesinin ve 
destek olmasının önünün açılması 
önemlidir. 

Son not: “Akıllı şehir” geleceğe dö-
nük bir ütopya kurgusu değil, yir-
mi dört saat yaşayan bir şehrin ye-
ni yol haritasıdır. 
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kılla üretmek, üret-
mekle şehir arasın-
da doğru bir ilişki 
söz konusu oldu-
ğundan dolayı akıl-
la şehir arasındaki 

ilişkinin varlığı da kaçınılmazdır. 
Şehir insanoğlunun yeryüzünde 
ürettiği en büyük eseridir. Zîra in-
sanın diğer eserlerinin neredeyse 
tamamına yakını şehirlerde orta-
ya çıkmıştır ve onun bir cüzü me-
sabesindedir. Böyle büyük bir eser 
elbette ki insan aklının ürünüdür. 
Şehri yapılandıranın da, yaşanmaz 
hâle getirip ortaya çıkan sorunları 
çözme çabası içinde olanın da in-
san aklı olduğu bir gerçektir. O hâl-
de şehrin kendisinin olduğu gibi, 
sorunlarının ve çözümlerinin de 
akılla ilişkisinden bahsetmek, kı-
saca insan aklının ürünü olan şeh-
rin, yine akıl tarafından kuşatıldı-
ğını söylemek, bu durumda şehirle 
akıl arasındaki ilişkinin birçok bo-
yutundan söz etmek mümkündür. 

İnsanın mekân algısının salt aklın 
ürünü olduğunu söylemek müm-
kün olmasa da, meydana gelen bi-
rikimin mücessem hâle gelmesinin 
aklın eseri olduğu söylenebilir. Ak-
lın ve aşkın değerlerin ürünü ola-
rak kuvvede meydana gelen olguyu 

ete kemiğe büründüren akıldır. Bu 
durum şehrin sadece mekânsal de-
ğil, ekonomik ve sosyokültürel or-
ganizasyonu için de geçerlidir. Şe-
hir deneylere açık bir yerleşim 
birimidir ve deneyler de insan 
aklının sorgulama yeteneğinin 

A

“Metropoliten insan, olağandışı fazla dürtüye sahiptir ve 
kendisini kökünden koparacak dışsal çevredeki etkenlere karşı 
koruyan bir mantalite geliştirir. Bunun anlamı, kalbiyle değil 
kafasıyla hareket etmesi gerektiğidir.” 

Don Martindale
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sonucu olarak ortaya çıkarlar. 
Diğer yandan şehir ve akıl sözcük-
leri son zamanlarda çok farklı bir 
açıdan yan yana gelmeye başlamış-
tır. Dijitalleşmeyle birlikte geliştiri-
len yapay zekâ uygulamaları “akıl-
lı şehir” kavramını ortaya çıkarmış 
ve iki kavram arasındaki ilişki çok 
farklı bir boyuta taşınmıştır. Bu 
yazıda şehrin kurulmasından, gü-
nümüz şehirciliğinde sorunların 
çözümü olarak ortaya çıkmış olan 
“akıllı şehir” uygulamalarına kadar 
şehir ve akıl ilişkisi ele alınacaktır.

Akıl ve Üretim
“Düşünme, anlama ve kavrama 
gücü” anlamına gelen akıl insanın 
üretebilme kabiliyetini ortaya çıka-
ran unsurdur. Felsefe dilinde “dü-
şünüp yargılama gücü” olarak ta-
nımlanan akıl genellikle insanın 
ayırt edici özelliği, düşünsel güç 
olarak “düşünme sürecinde insa-
nın yol gösterici ilkesi olarak olay-
lar, olgular, görüngüler, kavramlar 
yani tüm olup bitenler arasında 
ilişkiler kurma yeteneği, bu ilişkile-
ri algılayıp anlama ya da kavrayıp 
düşünme yetisi” olarak kabul edil-
mektedir.1 Hayvanlar da üretimde 
bulunmaktadırlar ancak onlarınki 
iradî değil içgüdüsel bir üretimdir. 
Dolayısıyla onların üretiminde bir 

akıldan söz etmenin mümkün ol-
madığı söylenebilir.

İnsan aklının ürettiği şehir aynı 
zamanda en büyük üretim merke-
zi konumundadır. İnsanın ilk üre-
tim biçimlerinden olan tarımsal 

üretimden günümüzde “akıllı” di-
ye tanımlanan elektronik cihazla-
ra kadar geniş bir yelpazeyi içine 
almaktadır. Sanayi Devrimi sonra-
sında Batı merkezli olan tanımla-
malarda şehir her ne kadar tarım-
sal üretimin olmadığı yer olarak 
ifâde edilse de, insanlık tarihinin 
en başından beri şehrin var oldu-
ğunu ve insan aklının eseri olan 
üretimin merkezi olduğunu söyle-
mek daha doğru bir yaklaşım ola-
caktır. Tarımsal üretimi de bundan 
ayrı tutmamak gerekir. Zîra ilk şe-
hirlere bakılacak olursa tarım alan-
larının hemen yanı başında, ora-
daki üretimi sağlayabilecek kadar 
yakınlıkta ve tarımsal alana zarar 
vermeyecek mesafede oldukları 
görülecektir.

Mısır’dan çıkıp Sina Yarımadası’na 
yerleşen İsrailoğulları, Allah’ın 
kendilerine ikram ettiği bıldır-
cın eti ve kudret helvasını beğen-
meyip Hazreti Musa’dan tarımsal 
ürünler istediklerinde onlara şeh-
re inme emri verilmiştir. Buradaki 
“inme” coğrâfî bir düzeyi ifâde ede-
bileceği gibi “İyi olanı düşük olan-
la değiştirmek mi istiyorsunuz?” 
hitabından sonra geldiği için daha 
düşük bir hayat seviyesini de ifâde 
etmektedir.

Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit ye-
meğe asla katlanamayız. O hâlde, 
bizim için Rabbine yalvar da, o bi-
ze yerden biten sebze, kabak, sa-
rımsak, mercimek, soğan versin.” 

Yeryüzünde bugüne 
kadar insan elinin 

değdiği hiçbir yerin tabiî 
yapısından daha güzel 

olduğunu söyleyebilmek 
mümkün değildir.

Las Vegas, 
Nevada

Uzungöl, 
Trabzon



demiştiniz. O da size, “İyi olanı 
düşük olanla değiştirmek mi is-
tiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! 
İstedikleriniz orada var.” demiş-
ti. Böylece zillet ve yoksulluk on-
ları kapladı. Onlar, Allah’ın ga-
zabına uğradılar. Bunun sebebi, 
onların; Allah’ın âyetlerini inkâr 
ediyor, peygamberleri de haksız 
yere öldürüyor olmaları idi. Bü-
tün bunların sebebi ise, isyan et-
mek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı 
(Bakara Sûresi, 2:61. Kur’ân-ı Ke-
rim T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı). 
Şehir insan emeği ile elde edilen 

tarımsal ve tarım dışı bütün ürün-
lerin merkezi olmakla birlikte aş-
kın olanla mukayese edilmekte ve 
göreceli olarak da daha değersiz ol-
duğuna vurgu yapılmaktadır. Ak-

lın üretiminin aşkın olanın yanın-
da daha değersiz olduğuna günlük 
gözlemlerimizle de şahit olmakta-
yız. Öyle ki yeryüzünde bugüne 
kadar insan elinin değdiği hiçbir 
yerin tabiî yapısından daha güzel 
olduğunu söyleyebilmek mümkün 
değildir.

Akıl ve Şehir
“Şehir akıl, megapol ise hür akıl-
dır.” diye özetliyor şehirle akıl ara-
sındaki ilişkiyi Don Martindale. 
Şehrin hem oluşumda hem de iş-
leyişinde akıl çok fazla fonksiyon 
yüklenmektedir. Gittikçe karma-
şıklaşan şehirleşme süreci ise bir 
taraftan aklın müdâhalesini çeşit-
lendirirken diğer taraftan ağırlığını 

da artırmaktadır. Martindale bu 
durumu şu şekilde ifâde etmekte-
dir; “Metropoliten insan, olağan-
dışı fazla dürtüye sahiptir ve ken-
disini kökünden koparacak dışsal 
çevredeki etkenlere karşı koruyan 
bir mantalite geliştirir. Bunun an-
lamı, kalbiyle değil kafasıyla ha-
reket etmesi gerektiğidir.”2 Kalp 
ve akıl insanın farklı iki boyutunu 
temsil etmekte ve yaptığı her şey 
bunlardan birisine dayandırılmak-
tadır. İnsanın serüveninin kalpten 
akıla doğru gittiği, gelinen noktada 
ise saf aklın hüküm sürmekte ol-
duğu ifâde edilmektedir. Şehrin se-
rüveninin de buna benzer bir çiz-
gi takip ettiğini, şehrin ilk taşının 
hangisi tarafından yerleştirildiği 
bilinmese de, aklın insanın ve şeh-
rin sonunu getirmekte olduğunu 
söylemek mümkündür. İbn Hal-
dun şehir hayatını, “topluluklar hâ-
linde bir araya toplanarak dünyayı 
imarın en son basamağı” olarak ta-
nımlamakta ve bundan sonrasının 
bozulmaya yüz tutmak olduğunu 
vurgulamaktadır.3

Don Martindale’e göre: “Bizatihi 
şehir (o taştan dev, Cosmopolis), 
her büyük kültürün yaşam seyri-
nin sonunda yer alır. Taş kütlesi 

Şehir akıl, megapol ise 
hür akıldır.

Megalopolis, 
bitişik metropol 
alanları 
kapsayan 
süper büyük bir 
şehrin soyut bir 
yorumu.

Don Martindale
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mutlak şehirdir. Nihâî şehir, saf 
akıldır. Medeniyet saf gerilimden 
başka bir şey değildir; akıl da yük-
sek gerilim seviyesinde anlayabil-
me kapasitesidir. Her kültürde en-
telektüeller, nihâî insan türleridir. 
Gerilim akıl hâline gelince, dünya 
şehrinin kendisininki (yumuşama, 
gevşeme, dikkat dağıtma) dışında 
ona açık başka bir dinlence biçimi 
yoktur. Medenî insan, ölüme doğ-
ru metafizik bir dönüşle kısırlığa 
doğru meyleder... Bu şehrin sona 
ermesidir. İlkel takas merkezinden 
kültür şehrine büyüyen, görkemli 
verim sürecinde medeniyet olarak 
çiçek açan ve nihâî bir mahvoluşla 
solan şehrin son durağıdır.”4

Martindale’in şehrin zevalinde so-
rumluluğu metafiziğe yüklemesi 
anlaşılabilir bir durumdur. Zîra ak-
lın insanı hep daha iyiye götürdü-
ğüne inanan bir zihnin, kısırlığın 
ve çökmenin sorumluluğunu ona 
yüklemesi beklenemez.

Türk Dil Kurumu, aklı aynı za-
manda “bellek” olarak da tanımla-
maktadır. Şehir ise insanoğlunun 
tarih boyunca ürettiği her türlü 
düşünceyi belleğinde saklı tutan 
mekândır. Bu açıdan da akılla şe-
hir arasında bir benzerlik söz ko-
nusudur. İkisi de hâfızayı temsil 

etmektedirler. Aklın çözümleriyle 
gelişen ve büyüyen şehir son mer-

halede ise akıl tarafından baştan 
çıkarılmıştır. Tanrı’dan ateşi çalan 

insan aklı sayesinde Tanrı’ya ihti-
yaç duymadığına inanmaya başla-
yınca her şeyi olduğu gibi şehri de 
normal mecrasından saptırıp baş-
tan çıkarmıştır. Ya da aklın tahak-
kümüne girerek rûhâniyetini/me-
tafizik enerjisini kaybetmiştir.

Şehrin, sürprizlere yer bırakmaya-
cak kadar mekanik bir yapılanma 
ile inşâ edilmesi Jeremy Bentham 
tarafından 1791 yılında tasarla-
nan “Panoptikon” adlı modern ha-
pishaneyi çağrıştırır. Bir hapisha-
ne olarak tasarlansa da fizikî olarak 
hayata geçirilemeyen bu model, 
gözetleyenin iktidarına rağmen gö-
zetlediği kişiler tarafından görül-
memesi açısından dikkat çekicidir. 
“Moderniteyi simgeleyen disiplin 

Şehrin, sürprizlere yer 
bırakmayacak kadar 

mekanik bir yapılanma 
ile inşâ edilmesi Jeremy 

Bentham tarafından 
1791 yılında tasarlanan 

“Panoptikon” adlı 
modern hapishaneyi 

çağrıştırır.

Panoptikon

Panoptikon



toplumundan, postmodernite-
yi simgeleyen denetim toplumu-
na geçişi”5 özetleyen bir yapı olan 
panoptikon, teknolojinin ürünle-
riyle aklîleştiği iddia edilen mo-
dern şehrin, mahremiyeti önemse-
meyen mütehakkim sistemi ve bu 
sistem içinde bir dişli işlevi gören 
şehir insanının hâlini yansıtır. Zî-
ra, her hareketinin gözetlenebile-
ceği şüphesiyle içinden geldiği gibi 
davranacağı en küçük bir köşe bile 
bulamayan insan için şehir, çaresiz 
tutsağı olduğu bir mekândan iba-
ret olacaktır. Postmodern yönelim, 
modernizmin insana bir özgürlük 
alanı bırakmayan keskin sınırları-
nı ortadan kaldırmaya çalışırken 
aklın zirve noktada yer aldığı hiye-
rarşinin karşısında anarşik ve ka-
otik bir mekân anlayışını benim-
ser. Böylece ortaya çıkan eserler 
de alışılagelenin dışında, avangart 
hatta kitsch seviyesinde somutluk 
kazanır.

Mânevî yani aşkın olanın akılla ir-
tibatlı hâle gelmesi şehirlerin için-
de bulundukları sorunların çözü-
mü için de gereklidir. Aşkın olanla 
aklın bir araya geldiği durumlarda 
bilgelikten bahsetmek mümkün-
dür ki ilk şehirlerin kuruluşunda 
insanın bu niteliği çokça rol oy-
namıştır. Şehri medeniyetin be-
şiği ve değer verdiğimiz tüm dü-
şüncelerin doğduğu yer olarak 
tanımlayan Watson, ilk şehirle-
rin kuruluş yerlerinin seçiminde 

insan bilgeliğinin kozmos ile kur-
duğu ilişkiye dikkat çekmektedir. 
Watson, ilk şehir olarak tanımla-
dığı Eridu’nun kuruluş yerinin se-
çimini şu şekilde izah etmektedir: 
“Şehir yeraltı suyunun toplandığı 
bir çöküntünün ortasındaki tepe-
de yer alıyordu. Çoğu zaman ba-
taklık olan şehrin etrafındaki bu 
alan yağmur mevsiminin sonunda 
göle dönüyordu. Bu yerleşim, Dün-
ya’nın etrafı büyük bir su kütlesiy-
le çevrelenen bir disk olarak tasvir 
edildiği Mezopotamya’daki koz-
mos düşüncesine bire bir uyuyor-
du. Bu tasvirin yansıması olan Eri-
du kutsal bir yer hâline geldi. Petr 

Charvat’a göre, Eridu’nun bilgeli-
ğin kaynağı ve bilgi tanrısının tahtı 
olduğuna inanılıyordu.”6

Bir “biçim” olan şehir bu yönüyle 
aklın olduğu kadar aşkın olan duy-
gu dünyasının da eseridir. Çünkü 
biçimler ancak akıl ve kalbin mu-
tabakatı durumunda ortaya çık-
maktadır. Mutabakat hem insa-
nın kendi içinde yani akıl ve ruh 

mutabakatı olarak hem de insan-
lar arasında yani toplumsal olarak 
meydana gelmeli ki şehir ortaya 
çıksın. Tek başına aklın ve hende-
senin hükümfermâ olduğu şehir, 
akılla yazılan bir şiir kadar tatsız 
ve didaktik olabilir. Şüphesiz ihti-
yaçlar noktasında her türlü maddî 
imkânın en ince ayrıntılarıyla dü-
şünülebileceği böyle bir şehirde, in-
sanın temâşâ etmek, yavaş ve din-
gin hayatın verebileceği sükûneti 
deneyimleyebilmek hatta kaybol-
mak gibi naif isteklerinin karşılık 
bulması güçtür. Çünkü akıl odak-
lı sistem, birey ve topluma fiziksel 
konfor vaat ederken manevî alanda 
faturalar ödetecektir. Pascal, “bir 
odada sessizce kalamama yeter-
sizliği mutsuz eder insanı” der. Bu 
ifâde, makro ölçekte şehir ve insan 
arasındaki ilişki açısından düşü-
nüldüğünde de dışarıdaki seslerin 
uğultusu karşısında kendi sesini 
bile duyamayan insanın içine düş-
tüğü yabancılaşma ciddî bir prob-
lem hâlini alır. Şehir aklî ölçeklere 
göre düzenlenirken ızgara tipi şe-
hir modelinde olduğu gibi bedenin 
mekândaki devinimini tek boyutlu 
ve statik bir alana mahkûm etmek-
tedir. Böylece çıkmaz sokakların 
ya da kıvrımlı yolların kişiye yaşa-
tabileceği keşif kadar güvenlik ve 
mahremiyet gibi ihtiyaçlara cevap 
bulmak mümkün olamamaktadır. 

Bir “biçim” olan şehir 
bu yönüyle aklın olduğu 
kadar aşkın olan duygu 
dünyasının da eseridir.

Ayasofya

Jeremy Bentham
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Toplumsal mutabakat ve zihnî 
tekâmül sürecinin biçimsel yansı-
ması olarak ortaya çıkan şehir, in-
sanın ihtiyaç duyduğu yüksek zevk 
duygusunu tatmin edecek nitelik-
tedir. Bu iki temel kurucu unsur-
dan yoksun olması durumunda ise 
yabancılaşma, çatışma ve sonun-
da da çözülme meydana gelecektir. 
Şehirlerin ortaya çıkışı ve varlığı 
kadar önemli bir konu da yönetim-
leridir. “Bir toplumda insanların 
çabalarını ortak bir amaca yönelt-
me, koordine ve kontrol etme sü-
reci”7 olarak tanımlanan yönetim 
şehrin vazgeçilmez bir unsuru ol-
makla birlikte aklın ortaya çıkar-
dığı bir eylemdir. Tarih boyunca 
şehirlerin ve ülkelerin yöneticile-
rinde olması gereken özellikleri ya-
zan ilim adamlarının hepsinin üze-
rinde ittifak ettikleri niteliklerden 
biri de akıldır.

Diğer yandan mesleği ve görevi ne 
olursa olsun akıllı bir kimsenin de 
şehri tanıması gerektiği de üzerin-
de durulan bir başka husustur. İbn 
Hazm, akıllı insanı “hakikat talipli-
si” olarak tanımlamakta ve özellik-
lerini şöyle sıralamaktadır:

“Kur’ân’ı, mânâsını, lafızlarının 
mertebesini, Resûlullah’ın hadi-
sini ve dünyadaki bütün övülen 
erdemleri kuşatıp, âhiretin hay-
rına ulaştıran siyerini iyi bilmesi 

gerekir. Bunlarla beraber eski 
ve yeni haberleri mütalaa etme-

si, şehirlerin kısımlarına vakıf ol-
ması, astronomi bilmesi, tercü-
me eserlerin okunduğu dillere 

vakıf olması, dillerin kullanım şe-
killerinde deryalaşması gerekir...”8 
Haddizatında bir şeyin kısımları-
na, kurucu unsurlarına vâkıf ol-
mak, ona akılla bakmak anlamına 
gelmektedir. Yönetici ayrıntıyı gö-
rebilme sorumluluğuna sahiptir ki 
bu da aklını en iyi şekilde kullan-
mayı gerektirmektedir. Şehirleri 
yönetme sorumluluğu olan insan-
larda aklın yanında başka vasıflar 
da aranmakla birlikte onlar da an-
cak akıl sahipleri için söz konusu 
olabilecek özelliklerdir.

Akıllı Şehirler
Akıllı şehir kavramı son zaman-
larda sıkça kullanılan ancak belirli 
bir tanımlamadan çok bazı uygula-
maların toplamı olarak insan aklı-
na ihtiyaç duymadan yürüyebilen 
kentsel yapıyı ifâde etmektedir. İn-
sanın diğer canlılardan ayırt edi-
ci özelliği olarak tanımlanan aklın 
insansız bir yapıyı tanımlamakta 
kullanılması bir tezatı ifâde etmek-
tedir. Mekânın teknik detaylara 
göre biçimlenmesi kişinin eşya ve 
nesne ile olan ilişkisinin mâhiye-
tini de değiştirir. “Nesneler ve in-
sanlar birbirlerine yakın bağlarla 
bağlanmış olup bu danışıklı dövüş 
çerçevesinde kendilerine atfedilen 
duygusal değer sayesinde yaşayan 
bir kişilik gibi algılanmaktadırlar.”9 
Akıl, nesneleri ‘işlev’ ve ‘tüketim’ 
ekseninde değerlendirerek, mo-
dern nesneyi duygusal temsil nite-
liğinden yoksun bırakır. Dolayısıy-
la sadece maddî çağrışımlara sahip 

Nesneler ve insanlar 
birbirlerine yakın 

bağlarla bağlanmış 
olup bu danışıklı 

dövüş çerçevesinde 
kendilerine atfedilen 

duygusal değer sayesinde 
yaşayan bir kişilik gibi 

algılanmaktadırlar.

Fotoğraf: 
dünyabizim.
com

Küçükçekmece 
Köprüsü, 
İstanbul



nesnelerin doldurduğu bir mekân, 
bellek ve kimlik gibi sürekliliği sağ-
layabilecek unsurlardan mahrum 
olacaktır.

Akıllı şehirler aynı zamanda sıh-
hatli bir belleğe sahip midir? Mo-
dernizmin fabrikasyon ve tek tip 
üretimin ağırlıklı olduğu bir sis-
tem içinde, geçici modaların da-
yatmaları ile kendisini var etmesi, 
hâfıza ve manevî çehrenin bir ih-
tiyaç olarak şehrin gündemine ta-
şınmasını imkânsız hâle getirmek-
tedir. Hâlbuki modernizmin köşeli 
gerçeklik algısı ile postmoderniz-
min akışkan görüntüleri ve simü-
lasyonları arasında savrulan insan, 
“kentin ruhsal yaşamını somut 
olaylara tercüme etmenin yolunu 

ara(maktadır).”10 Şehri sadece ha-
ritada bir nokta olarak görmeden, 

kültür, ahlâk ve estetiğin hâkim 
olduğu bir yer olarak tasavvur 

edebilmek için aklın, düzenleyen 
işlevinin yanında yok edici po-
tansiyele de sahip olduğunu dik-
kate almak gerekiyor. Bir yandan 
aklın inşâ ettiği şehrin konfo-
rundan yararlanan insan aynı za-
manda kendisini mânevî bir kal-
kanla koruma çabasında olmalıdır. 
İnsanın bütün hareketlerini plan-
lama iddiasındaki akıllı şehir dü-
şüncesi aynı zamanda bireyin 
kendisi için oluşturduğu mânevî 
koruma kalkanını ve mahremi-
yeti ortadan kaldırmaktadır. Zîra 
bu şehrin iş akış şemasında insan 
kendisine dayatılan güzergâhta ha-
reket etmek zorunda olan bir bilgi-
sayar oyunu figürü durumundadır. 
Akıllı şehrin iş ve hareket simülas-
yonu her şeyi eksiksiz düzenleme 
iddiasındadır, herhangi bir kar-
maşa durumunda sistem tıkan-
maktadır. Oysa insan düzen kadar 
karmaşaya da ihtiyaç duyar. Nova-
lis’in dediği gibi, “bir sanat yapı-
tında, düzenin peçesi ardına giz-
lenmiş karmaşanın hafif ışıltısını 
görebilmeli insan.”11 İnsan, kendi-
sine verilen çevreyi dünyalaştırır-
ken başarılarını somutlaştırmak 
ve mantıklı bir sistem kurabilmek 
için aklını kullanır. Akıl, oran ve 
simetri gibi matematiksel ölçüm-
lere dayanan ölçütlerle hareket 

Akıllı şehrin iş ve 
hareket simülasyonu her 
şeyi eksiksiz düzenleme 
iddiasındadır, herhangi 
bir karmaşa durumunda 
sistem tıkanmaktadır. 

Oysa insan düzen kadar 
karmaşaya da ihtiyaç 

duyar.

Çin Seddi
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ederken kendi hâline bırakılan do-
ğal ortamın insan eliyle dizgin-
lenerek ve düzenlenerek yuvaya 
dönüşmesine de yardım eder. Bu 
süreçte düzen fikrinin sağlıklı bir 
hayat formu için ne derece gerek-
li olduğu anlaşılır. Düzen, mekâ-
nı kişi için tanıdık ve güvenli kılar. 
Bu noktada düzen arayışına bir sı-
nır getirebilmek ve rutinleşme eği-
limi gösteren aklî düzenin zaman 
zaman dışına çıkabilecek alternatif 
mekânlara sahip olabilmek gere-
kir ki bu mekânsal çeşitlilik, şehrin 
doğasıyla da uyumludur. Zîra, bir 
şehir, nüfus ve istatistik verilerden 
ziyâde, farklı mekânlar kadar fark-
lı insanları barındırabildiği ölçüde 
şehirleşebilir. “Düzen, ancak kar-
maşıklık ile birlikte sunulduğunda 
değer kazanır.”12

Akıllı şehir kavramını destekleyen 
bir diğer olgu da yapay zekâdır. Ya-
pay zekâ; kendisine verilen görev-
leri yerine getirebilmek için insan 
zekâsını taklit eden topladıkları 
bilgilerle kendilerini iyileştirebilen 
sistemler olarak tanımlanmakta-
dır. Burada da insan aklı ve zekâ-
sı arasında olduğu gibi akılla zekâ 
arasında bir ilişki söz konusudur.

“Pratik ve kavramsal sorunlar 
üzerine esnek ve etkin biçimde 

düşünme, bunları kavrayıp yargı-
lama yetisi”13 olarak tanımlanan 

zekânın verimliliği konudan ko-
nuya ve olaydan olaya değişmekte-
dir. Kant’a göre zekâ sadece verili 
duyuları bir deneyle ilişkilendirme 
yetisidir. Yapay zekâ tanımındaki 
“toplanmış bilgi” ile Kant’ın insan 

zekâsını târif ederken kullandı-
ğı “verili duyular” birbirine ben-
zemektedir. Öyle ki modernite-
nin ortaya çıkardığı “araçsal akıl” 
ile yapay zekânın birbirine benze-
diği, her ikisinin de verili bilgiler 
üzerinden sadece çözüme yönelik 
hareket ettiği görülecektir. Benzer 
şekilde akıllı şehir uygulamaları-
nın temelini oluşturan yapay zekâ-
nın da tıpkı araçsal akıl gibi sadece 
tanımlanmış sorunları çözme pra-
tiğine dayandığı söylenebilir. İn-
san aklının en alt katmanını teşkil 
eden bu durum ruhsuz bir çözüm-
leme olarak ortaya çıkmıştır.

Düzen, mekânı kişi için 
tanıdık ve güvenli kılar.

Dubai

Uzungöl, 
Trabzon



SONUÇ
Şehrin ortaya çıkışından bugü-
ne kadar her evresinde, her biçim 
ve işlevinde büyük bir sorumlu-
luk üstelenen insan aklı, tarih bo-
yunca kentte yaşanan sorunların 
da kaynağını teşkil etmiştir. Üre-
ten, disipline eden ve denetleyen 
insan aklı her üç evre için de fark-
lı kentsel strüktürler geliştirmiştir. 
Geliştirilen her yapı ise beraberin-
de bir yabancılaşma ve yeni çözüm 
arayışlarını ortaya çıkarmıştır. Akıl 

ve şehir arasındaki bu ilişkiyi karşı-
lıklı olarak sürekli sorun ve çözüm 
üreten bir ilişki olarak tanımlamak 
mümkündür. İkisi arasındaki iliş-
kiyi sağlayan faktör olarak üretim, 
hem şehrin hem de aklın fonksiyo-
nu olma özelliği taşımaktadır. Top-
lumsal mutabakat ve zihnî teka-
mül sürecinin mekânsal izdüşümü 
olan şehir, insanın ihtiyaç duydu-
ğu yüksek zevk duygusunu tatmin 
edecek niteliktedir. Bu iki temel 
kurucu unsurdan yoksun olması 

durumunda ise yabancılaşma, ça-
tışma ve sonunda da çözülme mey-
dana gelecektir. Ortaya çıkan bu 
çözülmeyi yapay zekâya dayanan 
akıllı şehir uygulamalarıyla onar-
maya çalışmak ise şehrin iki temel 
kurucu unsurundan biri olan “yük-
sek zevk duygusunu” denklem dı-
şına itmek anlamına gelmektedir. 
Bu durumu ontolojik bir tartışma-
nın konusu olarak görmek müm-
kündür. 
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950’li yıllarda dün-
ya nüfusunun %70’i 
Türkiye nüfusunun 
ise %75’i köylerde 
yaşıyordu. Sonraki 
yıllarda kırsal nüfus 

hızla azalırken şehir nüfusu art-
tı. 1984 yılına gelindiğinde Türki-
ye’de tarihte ilk kez şehirde yaşa-
yanların sayısı köyde yaşayanların 
sayısını geçti. 2016 yılı itibarıy-
la âdeta 50’li yıllardaki resim ter-
sine döndü ve bu kez şehirlilerin 
oranı %75’e dayandı. Dünyada da 
Türkiye’dekinden daha yavaş bir 
hızda ama aynı yönde bir eğilim 
görülüyor.

Şehirler hızla büyürken altyapılar 
aynı ivme ile büyümeye karşılık ve-
remeyince bu durum şehirlerde ye-
ni mücâdele alanları oluşturdu. Bir 
taraftan artan nüfusun ihtiyaçları-
na cevap verebilmek için şehirler-
de yeni üretim alanları açılırken bir 
taraftan bu tesislerin yol açtığı kir-
lilik şehirleri zorlu yaşam alanları 

hâline getirdi. Artan motorlu taşıt 
sayısı hava kirliliğine, yollarda tra-
fik kaynaklı beklemelere ve muaz-
zam bir enerji ihtiyacına yol açtı. 
Göç alan şehirlerde yalıtılmış sos-
yokültürel bölgeler oluştu. Orta öl-
çekli ya da metropol olsun, farklı 

bölgeler arasında kaynaşmanın 
sağlanması da önemli bir zorluk 
olarak şehir yöneticilerinin önün-
de duruyor.

Şehrin bir tarafında hayat kali-
tesini en üst düzeye ulaştırmaya 

1

“Şehir bir ahlâk meselesidir ve bir şehri kurmak, dönüştürmek 
ya da muhâfaza etmek ahlâktan bağımsız değildir.”

Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

Cochem, 
Almanya.

Şehirler için 
Zorluklar ve Fırsatlar
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çalışan insanlar yaşarken, beri ta-
rafta sadece hayatta kalma ve as-
garî geçim mücâdelesi veren in-
sanların yaşaması, şehre kimliğini 
sorgulatacak düzeyde temel bir 
problem demek. Sadettin Ökten’in 
deyimiyle “şehir bir ahlâk mesele-
sidir ve bir şehri kurmak, dönüş-
türmek ya da muhâfaza etmek 
ahlâktan bağımsız değildir.” Şehir-
lerdeki böylesi gelir dengesizlikle-
rinin, toplumsal güvenlik algısını 
azaltan bir etkisinden bahsetmek 
de mümkün. Şehirler kimlikleri-
ni koruyabilmek için bu zorluklara 
kendi kültür ve medeniyetlerinden 
kopmadan yenilikçi çözümler üret-
mek durumundalar.

Şehirlerin attıkları adımları sade-
ce zorluklar belirlemez. Şehir yö-
neticilerinin gelecek vizyonu ve 
vatandaşların değişen talepleri de 
atılan adımlara yön verir. Günü-
müzde üretken vatandaşlar daha 
iyi bir yaşam kalitesine sahip ol-
mak istemekte ve şehrindeki ye-
nilikçi projelerin bir parçası olmayı 
talep etmektedir. Dijital teknoloji-
lerin yaygınlaşmasıyla birlikte va-
tandaşların ihtiyaçları da şekil de-
ğiştirmiştir. Yüzyıl kadar önce 
sebiller şehirlerde önemli bir hay-
rat olarak görülürken günümüz-
de ücretsiz internet hizmeti nere-
deyse sebilden daha fazla ihtiyaç 

olarak görülmektedir. Vatandaş-
lar şehirde karşılaştıkları sorun-
ları kolayca yetkililere iletip sanal 
ortamdan kolayca takip edebilme-
yi önemsemekte, eğitim ve turizm 
tercihlerini bu türden hizmetlerin 
bulunduğu şehirlerden yana kul-
lanmaya eğilimlidirler. Şehir yöne-
ticileri ise dışa bağımlılıkların as-
gariye indirildiği sürdürülebilir ve 
herkes için yaşanabilir şehirler ha-
yal etmektedirler. Meselâ Paris için 
şöyle bir vizyon belirlenmiştir: “Di-
ğerleri gibi Paris de diğer şehirlerle 
bağlantısı olan daha sürdürülebi-
lir bir şehir olmayı hedeflemekte-
dir. Paris’i diğerlerinden ayıran un-
sur, bu amaca ulaşmak için seçilen 

yöntemdir: Açık İnovasyon.” Fark-
lı şehirlerin kendilerine has zorluk 
ve vizyonları olmakla beraber bun-
ların —tabiî olarak— tamamen 

birbirinden farklı olmadığı, çok 
sayıda benzer yönlerinin olduğu 
açıktır. Zorlukları aşıp, seçilen viz-
yon ışığında belirlenen hedeflere 
ulaşmak için şehirlerin seçtiği fark-
lı metod ve araçlar olmakla birlikte 
ortak olarak yöneldiği bir araç gö-
ze çarpmaktadır: Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri. Şehirler sorunları-
nın doğru teşhisi için bilgiye; üret-
tikleri tedavileri uygulamak için de 
teknolojiye ihtiyaç duymaktadır-
lar. Bu noktada son yıllarda orta-
ya çıkmış bir kavram benzer diğer 
kavramlara galip gelerek ve sıklıkla 
telaffuz edilmektedir: “Akıllı Şehir.”

Akıllı Şehir Nedir?
Akıllı Şehir kavramı yeni bir kav-
ram olduğu için sınırları henüz 
net olarak çizilmemiştir. Çok sayı-
da farklı tanım söz konusudur. Üs-
telik Akıllı Şehir kavramına ben-
zer başka kavramlar da (Zeki Şehir, 
Bilgi Şehri, Sürdürülebilir Şehir, 
Yetenekli Şehir, Bağlı Şehir, Dijital 
Şehir, Eko-Şehir, Yenilikçi Şehir ve 
benzeri) mevcuttur. Tanımları ya-
pan şehirler, firmalar ve organizas-
yonlar kendi bakış açılarına göre 
farklı sınırlar çizmektedir. 

Örneğin Avrupa Birliği; şehirlerin 
zorlukları ‘akıllı’ bir şekilde yenme-
si için bilgi ve iletişim teknolojisi-
nin (BİT) önemli bir rol oynadığını, 
altı alandan birini veya daha fazla-
sını içeren en az bir girişimi olan 
şehirleri Akıllı Şehir olarak tanır 

Şehirler kimliklerini 
koruyabilmek için bu 

zorluklara kendi kültür 
ve medeniyetlerinden 

kopmadan yenilikçi 
çözümler üretmek 

durumundalar.

Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

Tac Mahal, 
Hindistan



(Bahsedilen 6 Alan: Akıllı Yöne-
tim/Yönetişim, Akıllı İnsan, Akıllı 
Yaşam, Akıllı Mobilite, Akıllı Eko-
nomi ve Akıllı Çevre).

Akıllı şehirler; yaşanabilir, doğa 
ve insan dostu şehirler oluşturma 
amacıyla teknolojinin, insanların 
ve yönetimin bir araya gelmesidir. 
Akıllı şehirler, veri toplama ve bu 
verilerin analizi yoluyla, sâkinleri-
nin hayat standartlarını artırır ve 
bir şehrin yerine getirmesi gereken 
işlevleri en verimli ve en uygun şe-
kilde yerine getirir. Enerji verimli-
liğinin artırılması, doğal âfetlerin 
teknoloji yardımıyla tahmin edil-
mesi ve önlemler alınması, akıllı 

binalar, ulaşım sistemlerinin dü-
zenlenmesi, şehrin sistematik bir 

biçimde büyümesi ve gelişmesi, 
akıllı şehirlerin sağladığı faydalar-
dan bazılarıdır.   

Akıllı şehirler, artan nüfus oranı ile 
bireylerin şehirlerde artan ihtiyaç-
larını çevresel, enerji, ulaşım vb. 
kaynaklar aracılığıyla daha tekno-
lojik ve verimli bir şekilde karşıla-
mayı hedefler; doğaları gereği sür-
dürülebilirdir ve bir şehrin daha 
sürdürülebilir ve verimli işlemesi-
ni sağlar. Akıllı şehirlerin teknoloji 
ve veri yardımıyla sunduğu çözüm-
lerle, şehirlerin daha sürdürülebilir 
kılınması yolunda daha sağlam ve 
inovatif adımlar atılabilir.

Genel bir tanım yapacaksak;

Akıllı Şehir: 

“Sâkinlerinin yaşam kalitesini yük-
seltmek, kaynakları etkin ve ve-
rimli kullanmak amacı ile tekno-
lojik imkânlardan ve verilerden en 
ileri seviyede yararlanılan, şehrin 
tüm paydaşlarının şehir yönetimi 
ile entegre olduğu sürdürülebilir 
şehre Akıllı Şehir denir.”

Akıllı Şehir:

Çok paydaşlı bir yapıya sahiptir. 

Akıllı şehirlerde etkinlik ve verim-
liliğin artırılması için Bilgi ve İleti-
şim Teknolojilerinden faydalanılır. 

Düzenli olarak şehirden veri top-
lanır, analiz edilir ve şehirdeki fir-
malar, vatandaşlar ve kurumlarla 
paylaşılır. 

Akıllı şehirler; 
yaşanabilir, doğa ve 
insan dostu şehirler 
oluşturma amacıyla 

teknolojinin, insanların 
ve yönetimin bir araya 

gelmesidir.

Londra,
İngiltere
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Çözülecek bir problem tek boyutlu 
olarak ele alınmaz. Örneğin bir ula-
şım problemini çözmek için çevre-
ye ve sağlığa zarar verilmez, tam 
tersine ulaşım problemine çözüm 
bulunurken aynı çözümün sağlık 
ve çevre alanlarındaki problemlere 
de çözüm oluşturması hedeflenir.

Akıllı Şehir şemsiye bir tanımdır 
ve farklı hizmet alanlarını kapsar. 
Yönetim/Yönetişim, Yaşam, İnsan, 
Çevre, Enerji, Mobilite, Ekonomi 
gibi.

Şehirde veri üretilirken belli stan-
dartlara uyulur ve verinin tekrar 
kullanımına önem verilir.

Akıllı Şehirlerde 
Yükselen Eğilimler

Açık Veri ve Vatandaş 
Katılımı
Akıllı Şehirler, klasik hizmet veren 
belediye, hizmet alan vatandaş ve 
farklı farklı uzmanlıklara odakla-
nan, bağımsız hareket eden ve içi-
ne kapanık hizmet birimleri (dikey 
silolar) anlayışıyla yetinmeyip, ye-
nilikçiliği desteklemek için çıtayı 
daha yukarı koyarlar. 

Akıllı Şehir kamudan, özel sektör-
den, STK’lardan ve vatandaşlar-
dan oluşan çok paydaşlı bir yapıdır. 
Akıllı şehir paydaşları bir vücudun 

hayâtî organları gibi damarlarla 
birbirlerine bağlı olmalıdır. İnsan 

vücudunda kan nasıl dolaşıyor-
sa bu damarlarda da veri özgürce 
dolaşmalıdır. Bir paydaşın ürettiği 

veriyi diğer bir paydaş kullana-
rak daha ileri bir hizmet üretebil-
melidir. Bilhassa, yenilikçi fikirleri 
ile şehrinin gelişimine katkıda bu-
lunmak isteyen bir vatandaş ken-
di bütçesi ve sınırlı imkânlarıyla 
kısıtlanmadan, fikrini projeye dö-
nüştürürken ihtiyaç duyduğu ve-
rilere erişmesinin önü açılmalıdır. 
Londra bu anlamda örnek akıllı 
şehirlerdendir. 

Belediye üzerinden sürekli ye-
ni hizmetler üretmeye odaklan-
mak yerine açık veriyi destekleye-
rek (Açık Veri Enstitüsü kurmak, 
Londra Ulaşım Otoritesi TfL’in 
verilerini paylaşmak gibi) paydaş-
ların şehre katkı yapmasının önü-
nü açmıştır. Şehir bu yolla birçok 
Akıllı Şehir Endeksi’nde ön sıralara 
yükselmiştir. 

Vatandaş katılımı ise genelde yaşa-
yan atölyeler (Living Lab, Fab Lab 
vb.) akıllı şehir portal ve çevrim içi 
mağazaları yardımıyla sağlanmak-
tadır. İstanbul’daki Başakşehir Li-
ving Lab, Fransa’daki Normandy 
Living Lab bunlara örnek verile-
bilir. Yaşayan laboratuvar ortam-
larında 3B yazıcıların kullanımıy-
la birlikte temel düzeyde bilgiye ve 
yeterli motivasyona sahip her va-
tandaş hayallerini gerçeğe dönüş-
türme imkânı bulmaktadır. 

Başakşehir Living Lab’da SmartB-
lock adı verilen, çocuklar için robot 
ve robot programlamaya giriş ama-
cıyla tasarlanmış robot ve robot 
programlama kiti projesi atölyeye 

Akıllı şehir paydaşları 
bir vücudun hayâtî 

organları gibi 
damarlarla birbirlerine 
bağlı olmalıdır. İnsan 

vücudunda kan 
nasıl dolaşıyorsa bu 
damarlarda da veri 

özgürce dolaşmalıdır. 

Başakşehir 
Living Lab



kayıt olan vatandaşlar tarafından 
yapılmıştır.

Kronik veya âcil rahatsızlıklarda 
sağlık ekibi bölgeye ulaşana ka-
dar hastanın veya yakınının tele-
konferans yolu ile profesyonellerle 
iletişim kurarak ilk yardım alma-
sını sağlayan Domoplaies platfor-
mu da Normandy Living Lab’da 
geliştirilmiştir.

Akıllı Şebekeler
Şehirlerin, dünyanın bütün ener-
jisinin %60 ila %80’ini kullandı-
ğı tahmin ediliyor. Bunun için 
şehirlerde tedarik ve tüketimin 
optimizasyonu hayâtî önem ta-
şır. Akıllı şebeke teknolojisi, enerji 

üretimini ve arzını kullanıcı tüke-
timine uyumlu hâle getirmeyi he-
deflemektedir. Böylece verimlilik 

artacak, mâliyetler ve çevresel et-
kiler azalacaktır. Özellikle, IP ad-
resleri ile donatılmış tüketici ‘akıllı 

sayaçları’ ve sensörleri, son kulla-
nıcı kontrolünü sağlamanın yanı 
sıra tedarikçiye enerji kullanımı 
modelleri hakkında bilgi verebilir. 
Bu, gerçek zamanlı talebin yönetil-
mesinde ve kullanım alışkanlıkla-
rı hakkında tüketicilere önerilerde 
bulunulmasına yardımcı olabilir. 
Hem konut hem de ticârî binalar, 
enerji tüketimini optimize etmek, 
sâkinlerinin ve çalışanlarının refa-
hını artırmak için önemli fırsatlar 
sunar. Akıllı binalar, özellikle ofis 
ortamları; aydınlatma ve iklimlen-
dirme sistemlerini kontrol ederek 
enerji arzı ve tüketimini dengele-
yerek akıllı şebeke teknolojileri-
nin gelişmesinde olanak sağlaya-
bilir. Hatta çalışanlar için işteyken 
arabalarını şarj etmelerine fırsat 
veren elektrikli şarj istasyonları 
sağlayabilir.

Blokzincir (Blockchain)
Kripto paraların yaygın olarak 
kullanılmaya başlanması ile adı-
nı duyuran blok zincir teknoloji-
si temelde birbirine güvenemeyen 
paydaşlar arasında güvenilir bir 
mekanizma oluşturmayı amaçlar. 
Her biri kendinden sonrakine gir-
di sağlayan bloklardan oluşan bu 
zincirde bloklardan birinde oluşa-
cak bir değişiklik tüm zincire yan-
sır. Böylece veri güvenli bir şekilde 

Hem konut hem de 
ticârî binalar, enerji 
tüketimini optimize 

etmek, sâkinlerinin ve 
çalışanlarının refahını 
artırmak için önemli 

fırsatlar sunar. 

Londra, 
İngiltere
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dağıtık olarak tutulabilir. Sistemin 
geleceğin interneti olarak, özellikle 
2020 sonrasında daha etkili olma-
sı, iş modellerine sunacağı fırsatlar 
bir kenara, sırf bir ödeme sistemi 
olarak yaygınlaşması durumunda 
bile akıllı şehir teknoloji mimari-
sini, şehir hizmetleri için yapılan 
ödemeleri ve akıllı ekonomiyi te-
melden etkileyecek bir potansiyele 
sahip olan blok zincirin genel ola-
rak uygulama alanları şunlar:

• Bankacılık ve FinTech 

• E-noter, Değerli Belgelerin Yara-
tılması ve Saklanması 

• E-Ticaret, Para Transferi ve 
Ödemeler 

• Hisse Senetleri ve Borsalar 

• Kişiden Kişiye Borçlanma ve 
Dağıtık Yapılı Kredi Sistemleri 

• Bağış Sistemleri ve Mikro 
Ödemeler 

• Bulut Bilişim ve Güvenli Bulut 
Depolama

Riskler ve Siber Güvenlik
 Teknoloji fırsatlar sunduğu gibi 
tehditler de barındırır. Bilgi ve İle-
tişim Teknolojileri bir yandan va-
tandaşların hayatını kolaylaştırır-
ken bir yandan da güvenlik, gizlilik 

ve mahremiyet ile ilgili riskleri içe-
rebiliyor. Meselâ şehir idareleri-

nin hizmetleri kişiselleştirmek ve-
ya ‘sadece bir kez kayıt yaptırma’ 

politikası gereği daha fazla ve-
ri toplamasının sunduğu pek çok 
fayda varken, vatandaşların elekt-
ronik hizmetleri kullanma isteğini 
de azaltmamalı. Dolayısıyla şehir 
ve devlet yönetimlerine düşen gö-
rev, bir taraftan teknolojinin sun-
duğu fırsatlardan yararlanırken 
diğer taraftan kentsel yaşam kali-
tesini koruyacak ve riskleri berta-
raf edecek şekilde proje geliştirme-
leridir. Gün geçtikçe teknolojinin 
gelişmesi ile beraber, hayatımıza 
giren IoT cihazların varlığı aslında 
siber tehditlere daha fazla mârûz 
kalma riskimizi artırmaktadır. Ge-
lecek, bağlantılı cihazların hayatı-
mızın her noktasında olduğu bir 

Gün geçtikçe 
teknolojinin gelişmesi 
ile beraber, hayatımıza 

giren IoT cihazların 
varlığı aslında siber 

tehditlere daha fazla 
mârûz kalma riskimizi 

artırmaktadır.



dönem olacak ve kendi kendilerini 
yönetecek olan bu cihazların siber 
tehditlere müsâade etmemesi için 
şimdiden uzman kişilerin yetişme-
si gerekmektedir. Yönetimler hem 
kişisel verilerin korunmasını temi-
nat altına almalı hem de altyapı-
larının siber tehditlere karşı daya-
nıklı olmasını temin etmelidirler.

Akıllı Ulaşım (Mobilite)
Şehri hareketli tutmak çok önem-
lidir. Ulaştırma stratejileri; kamu 
güvenliği, çevre, enerji, âcil müdâ-
hale hizmetleri, iş yapabilme, kri-
tik teslimatlar ve genel yaşam ka-
litesi üzerinde etkiye sahiptir. Veri 
analizi ve tahmini tekniklerinin 
yanı sıra telekom ile birlikte gerçek 
zamanlı trafik akışı bilgileri, Küre-
sel Konumlandırma Sistemi (GPS), 
Makineden Makineye (M2M) ile-
tişim, Kablosuz İnternet ve Rad-
yo Frekansı İle Tanımlama (RFID) 
teknolojileri, özel seyahatleri ve 
toplu taşımayı geliştirmek için de 
kullanılabilir. Sensörler, şehrin 
önemli noktalarındaki trafik ko-
şulları hakkında bilgi toplayabi-
lir ve kablosuz bağlantı ile bunları 
merkezî kontrol sistemlerine gön-
derebilir. Bu veriler daha sonra, 
karar verme, trafik ışığı senkroni-
zasyonu gibi süreçleri yönetmeye 
yardımcı olabilir.

Akıllı Sağlık Sistemleri
Elektronik Hasta Kayıtlarına bağ-
lı bir sistemden yararlanılarak sağ-
lık hizmetleri sunumu tüm sağlık 

hizmetleri için kullanılabilir. Bu 
sistem halk sağlığı uzmanlarının, 
iş birlikçilerin bir şekilde her za-

man her yerde ve her cihazdan gü-
venli bir şekilde bilgiye erişmesine 
olanak sağlayacaktır. Geniş bant, 

kablosuz veya uydu aracılığıyla 
bağlanılan tele-tıp çözümlerinin, 
altyapı veya özel beklenmedik ko-
şulların bir uzmanın fiziksel olarak 
orada bulunmasına izin vermedi-
ği —doğal âfetler veya uzak coğ-
râfî konumları gibi— durumlarda 
hayâtî derecede önemlidir. Yaşla-
nan nüfus geleneksel bakıma ih-
tiyaç duyduğu gibi evde bağımsız 
olarak sağlanacak destekli yaşam 
ve sağlık takibi hizmetlerine de 
ihtiyaç duyar. Bu hizmetler sağlık 
operatörlerine bağlanan sensörler 
ve cihazlar üzerinden geniş bant, 
kablosuz ve veri analizi kullanı-
mıyla ve en önemlisi, gizlilik, kim-
lik tanımlama ve güvenlik sistem-
lerinin kullanılması ile sağlanabilir.

Hibrit Bulut
Bulut üzerinden, çok farklı veri 
kaynaklarını, bir şehrin, paydaşla-
rı arasındaki iş birliğinin ve kaynak 
paylaşımının sağlanması için ihti-
yaç duyduğu gizlilik, güvenlik ve 
kontrol çerçevesinde bir araya geti-
rir ve kritik bilginin üretilmesini ve 
paylaşılmasını kolaylaştırır.

Sosyal Ağlar
Sosyal medya ortamları aracılığıy-
la, şehirler, şehir ekosisteminin ih-
tiyaçlarını daha iyi anlamak için şe-
hir sâkinleri ile çift yönlü iletişim 
kurabilir. Şehirler aynı zamanda 

Yaşlanan nüfus 
geleneksel bakıma 

ihtiyaç duyduğu gibi 
evde bağımsız olarak 
sağlanacak destekli 

yaşam ve sağlık takibi 
hizmetlerine de ihtiyaç 

duyar.
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mobil uyarılar ve sosyal kanallar 
aracılığıyla vatandaşlarını daha iyi 
koruyabilir ve yönlendirebilirler.

Güvenlik Teknolojileri
Şehirlerin her şeyden önce güvenli 
olması gerekmektedir. Şehir yöne-
timleri için kamu güvenliği ve em-
niyeti, suç, terörizm, doğal âfetler 
ve kazalar en önemli başlıklar hâ-
line gelmiştir. Geleneksel sokak 
kavgalarından karmaşık finansal 
suçlara, kimlik hırsızlığı veya veri 
ihlallerine, dinamik bir suç yelpa-
zesi, sadece sürekli gelişen tekno-
lojiler ve süreçler tarafından ele alı-
nabilir. Uzaktan izleme sistemleri, 
şehir ortamlarında giderek daha 
yaygın hâle gelmektedir ve gerçek 
zamanlı iletişim yetenekleri ile bir-
leştiğinde, âcil durumlardaki anlık 
müdâhaleye yardımcı olabilir. 

Ciddî bir kaza ya da felâketin he-
men ardından, kurumlar arasında 
bilgi paylaşımı yeteneği, gelişmiş 
uzaktan izleme sistemlerini çalış-
tırabilme, ekipler arası koordinas-
yonu sağlayabilme, gerçek zamanlı 
olarak olaylar hakkında çok çeşitli 
istihbarat verileri toplayabilmek ve 
analiz edebilmek, hepsini güveni-
lir ve emniyetli bir şekilde yapabil-
mek; âcil servislerin, vatandaşlar, 

işletmeler, varlıklar ve altyapılar 
için güvenliği artırmasına olanak 
sağlar.

Akıllı Bağlı Teknolojiler 
Dijitalleşen vatandaşların hizmet 

sunanlar üzerindeki baskısı gide-
rek daha fazla hissedilecek. Artık 
herkes her an her yerde haberleş-
me ağına bağlanabilmeyi talep edi-
yor. Bu yaşam tarzı sağlığımızı nis-
peten olumsuz olarak etkiliyor olsa 
da, havaalanı, otel ve mağazalar ta-
rafından sağlananlara ek olarak az 
ya da çok nüfusa hizmet veren tüm 
belediyeler, ücretsiz kablosuz in-
ternet noktaları sunmaya başladı. 
Bu trend devam ettikçe, hizmetin 
popülaritesi göz önüne alındığın-
da, daha fazla vatandaş güvenlik 
açıklarına mârûz kalacaktır. Bu du-
rum, siber suçlarla mücâdele için 
güvenlik duvarı ve diğer tedbirle-
rin etkin bir şekilde kullanımını 
gerektiriyor.

Şehirlerin her şeyden 
önce güvenli olması 

gerekmektedir. Şehir 
yönetimleri için kamu 
güvenliği ve emniyeti, 

suç, terörizm, doğal 
âfetler ve kazalar en 

önemli başlıklar hâline 
gelmiştir.



Nesnelerin İnterneti (IoT)
Bir insan nasıl ki çevresinde olan 
olayları yorumlayıp onlara tepki 
gösterebilmek için beş duyu orga-
nına ihtiyaç duyuyorsa, aynı şekil-
de akıllı şehirler de çevresel duyu 
organlarına ihtiyaç duyarlar. Bu 
duyu organlarının sayısı o kadar 
fazladır ki onları bir beyne bağlaya-
bilmek için çok güçlü bir haberleş-
me ağına ihtiyaç vardır.

Yapay Zekâ (AI)
Akıllı Şehir aynı zamanda öğrenen 
şehirdir. Düzenli olarak toplan-
makta olan verilerden sürekli ye-
ni çıkarımlarda bulunabilmek için 
öğrenen sistemler gereklidir. Yapay 
zekâya sahip dediğimiz sistemler 
veya cihazlar tıpkı insan gibi öğre-
nerek hareket ederler. Yapay zekâ-
nın akıllı şehirlerde kullanım ala-
nı geniştir. Sağlık alanında farklı 
hastalardan alınan verilerle eği-
tilen bir yapay zekâ sistemi tıpkı 
tecrübeli bir doktor gibi başarılı 

teşhisler koyup ilaç tavsiyesi yapa-
bilecek düzeye gelebilir. Ya da gü-
venlik alanında farklı güvenlik ka-

meralarından alınan görüntüleri 
analiz ederek şüpheli bir insanı ve-
ya aracı takip etmek mümkündür. 

Büyük Veri
Geleneksel ilişkisel veri tabanı 

sistemlerinin yeteneklerini faz-
lasıyla zorlayacak ve çoğu zaman 
aşacak şekilde aşırı büyük olan, aşı-
rı hızlı akan ve/veya çok biçimli ba-
zen de biçimlendirilmemiş veri kü-
meleri olup analiz edilerek içerdiği 
örüntüler, eğilimler ve benzerlik-
ler ortaya çıkarılabilmektedir. Bü-
yük Veri bilhassa insanların davra-
nışları ve etkileşimleriyle meydana 
gelir. Özellikle sosyal medya kulla-
nımının yaygınlaşması büyük ve-
ri işleme yeteneklerini gerekli kıl-
mıştır. Kamu sektörü için büyük 
verinin kullanım değeri şudur; Bü-
yük Veri, temelinde daha fazla bil-
gi ve daha hızlı keşif, reaksiyon ve 
uygulamanın yattığı; çevre, vatan-
daş talepleri ve eğilimlerinin daha 
iyi anlaşılması ve potansiyel olarak 
yüksek kalitede karar vermenin 
sağlanması ile anlamlı olur. Çünkü 
çok daha fazla bilgi, hızlı, kullanı-
labilir ve anlaşılabilir hâle gelir. 

Kaynaklar
• İstanbul Akıllı Şehir Projesi, Akıllı Şehir Ofisi, Vizyon Çalışmaları (2018).

Büyük Veri, temelinde 
daha fazla bilgi ve daha 
hızlı keşif, reaksiyon ve 

uygulamanın yattığı; 
çevre, vatandaş talepleri 

ve eğilimlerinin daha 
iyi anlaşılması ve 

potansiyel olarak yüksek 
kalitede karar vermenin 
sağlanması ile anlamlı 

olur.
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Akıllı Şehirler İle
Değer Yaratmak

MAKALE

Dr. İbrahim BEKAR

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Sektör Başkanı



ehirlerimiz nüfu-
sun hemen hemen 
yarısına ev sahipli-
ği yapmaya devam 
ediyor. Belli başlı 
gereksinimler için 

şehre göç devam ederken kalaba-
lıklaşan şehirlerimizin daha orga-
nize ve güvenli bir yaşam vadet-
mesi de bekleniyor. Kentleşme, 
sanayileşme ve tüketim arttıkça 
çevresel baskılar da artıyor. Kent-
lerimiz artan çevresel baskılar ve 
altyapı ihtiyaçları için daha sürdü-
rülebilir çözümlere gereksinim du-
yuyor ve çeşitli çözümlerin hayata 
geçirilmesinin gerekliliği her geçen 
gün gündelik hayatımızda daha 
fazla yer alıyor.

Teknoloji, bu sorunları ele almak 
için güçlü ve en sürdürülebilir seçe-
nek olarak öne çıkıyor. Bu sebeple, 
sağlık, güvenlik, ulaşım, kaynak-
ların kullanımı gibi pek çok alan-
da çözümler yaratmak güncel şe-
hirleşme çalışmalarının en önemli 
adımlarından biri olarak biliniyor. 
Şehirlerimiz bu alanlarda çeşitli 

dijital ve akıllı çözümler bulmaya 
çalışırken, uçtan uca bir planlama 
ile hareket edilmesi gerektiğini de 
söylememiz gerekiyor.

Verileri kullanarak günlük hayatla-
rımızda karar alma şeklimizin bile 

değiştiğini söyleyebiliriz. Tekno-
loji bu kapsamda veriye ulaşmayı 
ve analizini fazlasıyla kolaylaştı-
rıyor ve bununla beraber öngörü-
ler oluşturarak dönüşüm yolunda 
şehirlerimize ivme kazandırıyor. 

Ş

Akıllı şehir sistemlerimiz ile ülkemize ve insanımıza katkı 
sağlamak için ASELSAN olarak emin adımlarla ilerliyoruz.
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Teknolojinin şehirlerimizin dö-
nüşümü için itici güç olduğunu 
eklemek gerekiyor. Pandemi dö-
neminde yaşadığımız dönüşüm, 
şehirlerimizin organizasyonel ve 
teknolojik boyutta değişime ihti-
yacı olduğunu fazlasıyla göstermiş 
durumda. Bu dönemde hayatımıza 
giren yeni teknojilere hızla adapte 
olan vatandaşlarımız göz önünde 
bulundurulduğunda, akıllı şehir-
lerin gelişim ve dönüşüm için bü-
yük fayda sağlayacağını rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

Akıllı şehir uygulamalarının etkin 
bir şekilde kullanılmasının, şehir-
lerin Sürdürülebilir Kalkınma He-
deflerinin %70’ini karşılama yö-
nünde önemli ölçüde ilerleme 
kaydetmesine yardımcı olabilece-
ğini çeşitli kaynaklardan okuyo-
ruz. Örneğin, akıllı trafik sinyalleri 
yalnızca hareketliliği iyileştirmek-
le kalmayarak aynı zamanda araç 
emisyonlarını düşürüyor ve yolla-
rı daha güvenli hâle getiriyor. Bu-
na benzer dönüşümlerin şehirlerin 
kalitesini artırmak için çeşitli yön-
temlerle çalışmaları gündemde her 
geçen gün daha fazla yer alıyor.

Senkronize verilerin gücünü kul-
lanıp birbiriyle entegre sistem-
ler yaratarak insanların hayatını 

kolaylaştıran çözümler üretmek 
şehirler için fazlasıyla önemli hâ-
le gelmiş durumda. Bu sebep-

le, vatandaşların hayat kalitesini 
artırabilmek için sistemlerimize 

yaptığımız yatırımların ve çalışma-
ların oldukça fazla olduğunu be-
lirtmemiz gerekiyor. Şehirlerimi-
zin sürdürülebilir, çözüm odaklı 
ve kaliteli hizmet sağlayabilmele-
ri için ASELSAN olarak şehircilik 
hizmetlerinin faaliyet gösterdiği 
her alanda dijital çözümlerimiz ile 
vatandaşlara aradıkları rahat şehir 
hayatını sağlıyoruz.

ASELSAN’ın 40 yılı aşkın savunma 
sanayii birikimi ve kaliteli insan 
kaynağıyla, akıllı şehircilik tekno-
lojilerine katkı sağlıyor olmak bizi 
oldukça gururlandırıyor. Bu alanda 
ele aldığımız akıllı şehir uygulama-
larımız şimdiden birçok şehre, bir-
çok farklı alanda fayda sağlamaya 

Senkronize verilerin 
gücünü kullanıp 

birbiriyle entegre 
sistemler yaratarak 
insanların hayatını 

kolaylaştıran çözümler 
üretmek şehirler için 
fazlasıyla önemli hâle 

gelmiş durumda.



başladı. Yenilikçi yerli ve millî çö-
zümlerimiz ile belediyelerimizin 
ihtiyaçlarına çözüm üretirken, çev-
reye daha duyarlı ve saygılı bir yapı 
inşâ etmeyi garantiliyoruz. Maliye-
ti düşüren, verimlilik sağlayan ve 
şehirlerimizi güvenilir kılmak için 
geliştirdiğimiz projelerimizde yıl-
ların birikimini kullanıyoruz. Akıllı 
şehir anlayışımız ve bu yolculukta 
beklentimiz mevcut kentsel sis-
temleri geliştirmek ve mevcut sis-
temlere dijital zekâ ve otomasyon 
ekleyerek daha az girdiyle daha faz-
lasını yapmayı mümkün kılmak.

Bağlantılı uygulamalar sayesin-
de daha iyi seçimler yapan ya-
pay zekâ destekli sistemlerimiz 

şehirlerimizi daha zeki kılıyor. Sür-
dürülebilir akıllı kentler ile günü-
müzün en değerli varlıklarından 

biri olan zamanı yönetmek kolay-
laşıyor ve insanlara kentlerin kao-
sundan uzak daha rahat ve refah 

seviyesi yüksek bir hayat sağlama-
yı amaçlıyoruz. Birbiriyle enteg-
re olmayan ve verimli bir şekilde 
fonksiyonlarını devam ettireme-
yen sistemlere de cevap olma ni-
teliği taşıyoruz. Bu yolda yapılan 
pek çok farklı çalışma bulunurken 
sistemlerin insanların günlük sü-
reçlerine adapte olması ve iyileşme 
alanlarına katkıda bulunması gere-
kiyor. Şehirlerimizin günümüzde 
karşı karşıya kaldıkları sorunları 
ve aynı zamanda gelecekte karşıla-
şabilecekleri sorunları beraber ele 
alarak çözümler üretiyoruz. İnsan 
hayatını kolaylaştıracak ve ekono-
miye katkı sağlayacak akıllı şehir 
sistemlerimiz ile belediyeler vatan-
daşların sorunlarına teknoloji ve 
tasarımın bir araya geldiği çözüm-
lerle cevap sağlayabiliyorlar. Bu sa-
yede akıllı şehir sistemlerimizin 
verimli ve sistematik bir şekilde 
değer yarattığını gözlemleme şan-
sımız oluyor.

Her şehrin ihtiyaçlarının ve altya-
pısının farklı olduğunu bilerek özel 
modellemeler ile yola çıkılması sü-
reçlerin başarıya ulaşması için çok 
önemli. Biz de bu süreçlerde şehir-
lerimizi verimli kılabilecek çalışma-
lar ile var olmayı amaç ediniyoruz. 
ASELSAN olarak, akıllı şehir olma-
nın bir amaç olmasından ziyâde bir 
araç olduğuna inanarak yola çıktık 

Her şehrin ihtiyaçlarının 
ve altyapısının farklı 
olduğunu bilerek özel 
modellemeler ile yola 
çıkılması süreçlerin 

başarıya ulaşması için 
çok önemli.
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ve günümüzde akıllı şehirlerin da-
ha etkili ve dinamik bir yanıt ver-
melerinin elzem olduğunu gördük. 

Teknoloji, bu alanda altyapıyı, kay-
nakları ve alanları optimize eden 
bir araç ve biz bu araçlar sayesin-
de akıllı şehirleri insanı odağımıza 
alarak sürdürülebilir kılmayı amaç-
lıyoruz. Sistemlerimizi özelleşti-
rebilir bir şekilde yapılandırırken 
o bölgelere özgü değişiklikleri göz 
önünde bulunduruyoruz ve bağ-
lantıda olması gereken fonksiyon-
larda entegrasyona önem vererek 
sistemlerimizi hayata geçiyoruz. 
Akıllı şehirler, şehrin ihtiyaçları-
na göre tasarlanmalı ve belirli bir 
amaca ve işleve odaklanmalı diye-
rek yola çıkıyoruz. Şehirlerimizde 
iyileştirilebilecek ve geliştirilebile-
cek pek çok alan bulunuyor ve bu 
alanlar için işlevli bir çözüm öneri-
siyle şehirlerimize katkı sağlamak, 
akıllı şehir sistemlerimizin ana he-
defi. Ulaşım, güvenlik, altyapı, sağ-
lık, enerji gibi şehirlerimizin kritik 
hatlarını oluşturan alanlarda haya-
tı entegre bir şekilde düzenliyoruz. 
Bu vesileyle, insanlarımızın daha 
güvenli, sağlıklı ve ulaşılabilir bir 
kent hayatına uyum sağlamalarını 
kolaylaştırıyoruz.

Kentlerde gelişime açık alanlar-
da fark yaratacak sistemlerimizi 

analiz ettikten sonra uygulama 
planını oluşturuyoruz. Trafik ve 
otopark problemleri, kavşak ve 

yol yönetimi, enerji sistemlerinin 
depolanması ve dağıtımı ve daha 
birçok farklı alanda özel çözüm-
ler ile uygulama planını hayata 

geçiriyoruz. Bu sayede yenilikçi 
akıllı sistemlerimiz, şehirlerimize 
katkı sağlamak ve insanların ha-
yat kalitesini artırmak amacıyla, 
insanları ve yönetimi etkileyen her 
alanda faaliyete geçiyorlar.

Önceliklendirmenin önemli bir 
adımı olarak, akıllı şehir sistem-
lerimizin, güçlü bir temel ile inşâ 
edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Yerli ve millî teknolojilerimizi, şe-
hirlerimiz ve belediyelerimiz için 
uzun vadeli yatırımlar olarak görü-
yoruz. Bu sebeple çalışmalarımızın 
uzun vadeli ve geleceği yansıtan 
değerler olarak görülmesinin uy-
gun olacağına inanıyoruz.

Ulaşım, güvenlik, 
altyapı, sağlık, enerji 

gibi şehirlerimizin kritik 
hatlarını oluşturan 

alanlarda hayatı entegre 
bir şekilde düzenliyoruz.



Bunun en kapsamlı örneğini, Sam-
sun Büyükşehir Belediyesi ile im-
zaladığımız “Akıllı Şehir Trafik 
Güvenliği Projesi” ile verebiliriz. 
Bu projemizde yerli ve millî akıl-
lı çözümlerimiz Samsun’un daha 
güvenli, rahat ve kesintisiz trafik 
akışına sahip olmasına olanak sağ-
lıyor. Trafiğin yoğun olduğu böl-
gelerin sinyalizasyon sistemi ile 
optimize edilmesi, kavşakların yö-
netilmesi, trafiğin kesintisiz takip 
edilmesi ve izlenmesi gibi çözüm-
lerimizi Samsun’un kilit noktala-
rında hayata geçiriyoruz.

Bu süreçte önce şehrimizin sorun-
larını algılayarak bir yol harita-
sı oluşturduk. Samsun Belediyesi 

ile yaptığımız görüşmelerde pay-
daşlarımız bize özellikle trafik baş-
ta olmak üzere şehir içinde karşı 

karşıya kaldıkları sorunları ve va-
tandaşların şikâyetlerini aktardı-
lar. Bununla beraber ekibimiz en 

uygun ve sürdürülebilir çözümleri 
şehre uygun bir şekilde tasarlaya-
rak çalışmalarına başladı.

Bu örnekte görüldüğü gibi dijital 
projelerde stratejik yol haritaları-
nın şehirlere ve ihtiyaçlara yöne-
lik ilerlemesi oldukça önemli ve 
dijital çözümlerin de buna benzer 
planlarla yola çıkması gerektiğinin 
bilincindeyiz.

Akıllı şehir sistemlerimiz ile ülke-
mize ve insanımıza katkı sağlamak 
için ASELSAN olarak emin adım-
larla ilerliyoruz. Millî haberleşme 
üzerine kurulmuş olan şirketimiz 
kapsamlı çalışmaları ile gurur kay-
nağı olmaya devam ediyor. Yeni 
nesil çözümlerimiz ile şehirlerimizi 
öncelikle analiz ediyoruz, iyileşme 
noktalarını belirliyoruz ve uygula-
ma planını oluşturuyoruz. Büyük 
çaplı uçtan uca dijital çözümler için 
terzi usûlü çalışmaların gerektiğini 
düşünerek hareket ediyoruz. Ül-
kemizin dört bir yanında yenilikçi 
teknolojik çözümlerin hayata geç-
mesi için var olan yapıların incele-
nip elimizde bulunan çözümler ile 
geliştirilmesi sayesinde ülkemiz-
de dijital bir devrin başlayacağına 
ve ülkemiz genelinde dönüşümün 
gerçekleşeceğine inanıyoruz. 

Yeni nesil çözümlerimiz 
ile şehirlerimizi 
öncelikle analiz 

ediyoruz, iyileşme 
noktalarını belirliyoruz 

ve uygulama planını 
oluşturuyoruz.
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Akıllı Şehirlerde Yönetişim

MAKALE

Fatih KAFALI

HİNDA Akıllı Şehir Teknolojileri Kurucu Ortak



ehre baktığınızda 
insanı, insana bak-
tığınızda da şeh-
ri görürsünüz. “Şe-
hir tek bir organize 
bütünlük içerisinde 

milyonlarca parçanın oluşturduğu 
insan vücudu gibidir.”1 ve değişi-
min temsilcisidir. Şehirler, fikirle-
rin yeşerdiği ve kök saldığı, bilginin 
ve tecrübenin arttığı, düşüncelerin 
değişime uğradığı veya yara aldığı, 
böylece insanların öğrendiği yer-
lerdir. Şehirlerimiz ne yazık ki ye-
ni ideallere kapı aralamaktan, bu 
idealleri gerçekleştirebilme isteği-
ni yeni nesillere sunmaktan uzak 
oldukları için can çekiştirmektedir. 

Dünyanın modern(!) şehirlerinde, 
‘Akıllı Şehirler’in sıkça konuşul-
duğu şu günlerde, bizim medeni-
yet havzamızda da medeniyetimi-
ze dâir izler, şehirlerimizle beraber 
birer birer silinmekte. Dün Bas-
ra ve Bağdat derken bugün Mu-
sul, Kerkük, Şam ve Halep yok 

olmakla karşı karşıya. Savaşların 
yıktığı bu şehirlerin yanı sıra bir 
de kalabalık nüfusun getirdiği bas-
kı ve ekonomik sebeplerle kendi 
ellerimizle başka bir şeye dönüş-
türdüğümüz kadim şehirlerimiz 
var. Uzağa gitmemize gerek yok 

Bursa ve İstanbul bunun en güzel 
örnekleridir. 

Akıllı Şehir, şehirlerin gelece-
ği için statik bir yaklaşım târif et-
memekte başka bir deyişle şehirle-
rin geleneksel olarak kullandıkları 

Ş

Şehirler, fikirlerin yeşerdiği ve kök saldığı, bilginin ve 
tecrübenin arttığı, düşüncelerin değişime uğradığı veya yara 
aldığı, böylece insanların öğrendiği yerlerdir.

Sivas Kaleardı 
Mahallesi 
çizimlerden iki 
örnek. (Görsel: 
www.yenisafak.
com.tr)
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yönetim anlayışını dönüştürmeyi 
hedeflemektedir. Bir şehrin gele-
neksel yönetim modeli, genellikle 
kullanıcı ihtiyaçları etrafında inşâ 
edilmeyen ve birlikte işlemeyen di-
key silolar şeklinde çalışmaktadır. 
‘Akıllı Şehirler’in, bu dikey silolar 
arasında yenilik ve iş birliğini teş-
vik eden yeni işletim modelleri ge-
liştirmeleri gerekmektedir.2

İnsanların kamu kurumuyla olan 
ilişkisinin hayâtî olduğu ve en faz-
la değişim potansiyeline sahip ol-
duğu yerler yerel yönetim yapıla-
rıdır. Bu kapsamda “yönetim” ve 
“yönetişim” kavramları ön plana 
çıkmaktadır. 

Yönetim literatürde üç kavrama 
yaptığı göndermelerle de tanım-
lanabilmektedir. Yönetimden söz 
edebilmek için öncelikle bir toplu-
luğun bulunması gerekmektedir. 
Yönetilmesi söz konusu olanlar bu 
topluluktaki bireylerdir. İkinci ola-
rak bir biçimde meşrûiyeti oluş-
turulmuş bir siyasal gücün varlığı 
gerekmektedir. Yönetimi bu gücü 
elinde tutanlar gerçekleştirecektir. 
Üçüncü olarak ise bu topluluğun 
ulaşmaya çalıştığı ortak amaç varlı-
ğı gerekmektedir. Yönetenler meş-
rûiyetlerini böyle bir amacın varlı-
ğına dayandıracaklardır. 3

Ülkemizde “yönetim” kavramı, 
hem kamu yönetimi anlamına ge-
len “governance” hem de temel yö-
netim ve işletme bilimleri anlamı 
ile yönetme anlamında “manage-
ment” kelimelerinin karşılığı ola-
rak kullanılmaktadır. 

Yönetim yaklaşımının tarihsel sü-
recine baktığımızda ise geçiş dö-
nemleri hakkında şu alternatif de-
ğerlendirmeler yapılmaktadır;

Yönetim, insanların topluluk ola-
rak bir arada yaşadığı tüm tarihsel 
süreçte yer alan bir olgudur. Nite-
kim Sümerler’den günümüze yapı-
lan tarihî anlatılarda, devlet, top-

luluk veya işlerin yönetimine dâir 
pek çok vesika ile bu ortaya kon-
maktadır. İslâm medeniyeti döne-
minde, yaşadığımız coğrafya, Hint 

bölgesi ve Endülüs’te pek çok yö-
netim örneği görülmektedir. İs-
tanbul’un fethinden sonra Batı’da 
başlayan Rönesans ve sonrası ge-
len reform hareketleri ile klasik fe-
odal yapılardan uzaklaşan yönetim 
sistemleri, önceleri bürokrasi, daha 
sonra Sanayi Devrimi ile üretim ve 
iş eksenli olarak ön plana çıkmıştır. 

Alman sosyolog Max Weber ile şe-
killenen “bürokrasi” yaklaşımı te-
melde ideal yönetim ilkeleri üze-
rine yapılan çalışmaların rasyonel 
ilkeler ile sistematize edilmesidir. 
Weber özellikle geniş organizas-
yonlarda uzmanlaşma, hiyerarşi 
ve kuralların önemi üzerinde du-
ruyordu.4 Makalelerinde üzerin-
de en çok durduğu hususlar şun-
lardır; otorite ve sorumluluğun 
organizasyonda açık bir şekilde 
belirlenmesi, görevlerin ve yapıla-
cak işlerin önceden belirlenmesi 
ve planlanması, sürekli kontrol ve 
teftiş, organizasyonda yazılı kural-
ların oluşturulması ve saklanma-
sı, yöneticilerin seçimle değil, ata-
ma yoluyla işbaşına getirilmesi, 
emir ve komuta zinciri içerisinde 
hiyerarşik bir organizasyon yapısı 
oluşturulması, organizasyon üye-
lerinin resmî bir sınav sistemi ile 
eğitim ve seminer çalışmalarından 
sonra işe kabul edilmesi vb.

Aynı dönemde yaşayan Amerika-
lı mühendis Frederick W. Taylor’ın 
yönetime bakış açısı farklıdır. We-
ber ile benzer dönemde yaşamış 

Alman sosyolog Max 
Weber ile şekillenen 

“bürokrasi” yaklaşımı 
temelde ideal yönetim 
ilkeleri üzerine yapılan 
çalışmaların rasyonel 
ilkeler ile sistematize 

edilmesidir.

Max Weber



olan bilim adamları ve araştırma-
cıların büyük bir çoğunluğu mo-
dern yönetim biliminin kurucu-
su olarak kabul ettikleri Taylor’un 
1911 yılında yayınladığı Bilimsel 
Yönetimin İlkeleri (The Princip-
les of Scientific Management) ad-
lı eseri yönetim alanında yazılmış 
en önemli eserlerden biri ve hat-
ta ilki olarak kabul edilir. Bir kı-
sım yazarlar Taylor’u çalışanla-
rı bir makine gibi gören “Yönetim 
Mühendisi” olmakla suçlamışlar-
dır. Taylor’un insan kaynağına de-
ğer vermeyen ve sadece üretimi ve 
sonucu düşünen bir kimse olduğu 

iddiaları yaygınlaşmıştır. Ayrıca 
Taylor’un üretim sürecindeki gö-
rev ve fonksiyonların birbirinden 

kesin çizgilerle ayrılması ve bu şe-
kilde organizasyonda iş bölümü ve 
uzmanlaşma sağlanarak etkinliğe 

ulaşılabileceği konusundaki görüş-
leri eleştirilmiştir.5 Taylor tarafın-
dan ortaya konan bu yaklaşım da-
ha sonra Ford tarafından üretim 
alanında çok daha sert bir şekilde 
1970’lı yılların sonralarına kadar 
uygulandı.

Yönetim sistemlerinin geliş ve uy-
gulanma merkezi, II. Dünya Sa-
vaşı’na kadar ağırlıklı olarak ABD 
olmuştur. Daha sonra üretim ve 
teknoloji hamlesi yapan Japon-
ya’da pek çok teknik gelişmiş ve 
dünyaya yayılmıştır. Bugün mev-
zûatımızın da bir parçası hâline ge-
len “stratejik yönetim” yaklaşımı 
ilk olarak 1987 yılında ABD’de kul-
lanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde tüm dünyada he-
men hemen her alanda çok yönlü 
bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu 
süreç sınıflandırıldığında; sana-
yi toplumundan bilgi toplumuna, 
fordist üretimden esnek üretime, 
ulus devletler dünyasından küre-
selleşmiş dünyaya, modernist dü-
şünceden post modernist düşün-
ceye geçişlerin olduğu bir tablo ile 
karşılaşılmaktadır.6 Geleneksel an-
lamıyla ‘yönetim’ de bu her alan-
da yaşanan dönüşümden nasibini 
almakta ve ‘yönetişim’e doğru bir 
değişim yaşanmaktadır.

Yönetim sistemlerinin 
geliş ve uygulanma 
merkezi, II. Dünya 

Savaşı’na kadar ağırlıklı 
olarak ABD olmuştur.
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Tanım olarak yönetişim kavramı 
farklı şekillerde kullanılmaktadır. 
Yönetişim, kurumlarla sınırlı değil-
dir ve devlet ile insanlar arasındaki 
ilişkileri içerir. Sektörler arasında 
iş birliğinin oluşturulabileceği me-
kanizmaları sağlar. Ayrıca, dışlan-
ma ve eşitsizlik dâhil olmak üzere 
sürdürülebilir kalkınmanın önün-
deki bazı temel engelleri de ele 
almaktadır.7

Daha açık bir ifâdeyle yönetişim 
kavramı; bir tarafın diğerlerini yö-
netmesinden ziyâde karşılıklı etki-
leşimin ön planda olduğu bir ilişki 
bütününü temsil eden “birlikte yö-
netmek” anlamında kullanılmak-
tadır.8 Her ne kadar bu konuda ya-
pılan bazı akademik çalışmalarda, 
Türkçemizdeki kullanımın doğru 
olmadığı, “yönetişim” kelimesinin 
“governance” kelimesinin karşılığı 
olamayacağı, “yönetim” ve “ileti-
şim” kelimelerini birleşiminden or-
taya çıktığı tezi olsa da9 fiilî kulla-
nım bu yöndedir.

Yönetim ve yönetişim kavramla-
rı arasındaki tarihsel sürece da-
yalı genel bir karşılaştırma yapıla-
cak olursa; 21. yüzyılın yönetişim 
anlayışının; 20. yüzyılın yönetim 
anlayışını oldukça kapsamlı bir 

değişime uğrattığı, merkeziyetçilik 
yerine, yerelliği, katı bürokrasi ye-
rine katılımı, kapalılık yerine şef-

faflığı, hiyerarşi yerine hesap vere-
bilirliği ve sorumluluğu getirerek, 

âdeta “yönetsel bir devrimin altına 
imzasını” attığı söylenebilir.10

Değişimin çok hızla yaşandığı bir 
dünyada devrim niteliği taşıyan 
bu değişimlere kayıtsız kalmakta 
pek mümkün olmamaktadır. Ya-
şanan değişimlerin başında şehir-
lerde yaşayan insanların sayısının 
her geçen gün artması söylenebi-
lir. Şehirler hızla büyürken altyapı-
lar aynı ivme ile büyümeye karşılık 
veremeyince bu durum şehirler-
de yeni mücâdele alanları oluştur-
du. Bir taraftan artan nüfusun ih-
tiyaçlarına cevap verebilmek için 

Şehirler hızla büyürken 
altyapılar aynı ivme 

ile büyümeye karşılık 
veremeyince bu durum 

şehirlerde yeni mücâdele 
alanları oluşturdu.



şehirlerde yeni üretim alanları açı-
lırken bir taraftan bu tesislerin 
yol açtığı kirlilik şehirleri zorlu ya-
şam alanları hâline getirdi. Günü-
müzde şehirler bu ve benzeri bir-
çok problemle yüzleşmektedir, bu 
problemlere çözüm üretmeye ça-
lışan şehirlerin mevcut kurum ve 
kuruluşlarının ve yönetim yapıları-
nın yetkinlik ve kapasiteleri yeter-
siz kalmakta, üretken vatandaşlar 
daha iyi bir yaşam kalitesine sahip 
olmak istemekte ve şehrindeki ye-
nilikçi projelerin bir parçası olma-
yı talep etmektedir. Aynı zamanda 
dijital teknolojilerin yaygınlaşma-
sıyla birlikte vatandaşların ihtiyaç-
ları da şekil değiştirmektedir. Akıl-
lı şehir dönüşümü kapsamında 

paydaşların katılımı ile politika-
ların belirlenmesi, yönetilmesi ve 
uygulanması için yeni “akıllı şehir 

yönetişimi” yapılanmalarına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Akıllı şehir katılımcı yönetim anla-
yışının hâkim olduğu ve şehir yö-
netiminin tüm paydaşların katılı-
mı ve iş birliği ile gerçekleştirildiği, 
kısaca yönetişimi esas alan bir şe-
hir anlayışını destekler. Kurum ve 
kuruluşlarda yönetim eyleminin 
tepeden inme bir yaklaşım ile de-
ğil, paydaşlarla birlikte daha ka-
tılımcı bir çerçevede yürütülme-
si anlamında kullanılan yönetişim 
akıllı şehirlerin önemli parçaların-
dan biridir. 

Her ne kadar 1990’larda yayılma-
ya başlayan bir “Akıllı Şehir” furya-
sından söz etsek de, aslında “Akıllı 
Yönetişim” kavramı, Endüstri Dev-
rimi ile ortaya çıkan yönetim mo-
delinin yaygınlaşması ile 1800’le-
rin sonlarından itibaren kendi 
kendini yöneten şehirler olarak, 
Akıllı Şehir kavramından yaklaşık 
yüzyıl önce karşımıza çıkmıştır.11

Şehirler yalnızca hizmet fonksi-
yonlarının dijitalleşmesi anlamın-
da değil, aynı zamanda şehrin 
izlenmesi, analiz edilmesi ve plan-
lanması bazında daha akıllı hâle 
gelirken yeni ve yenilikçi yöneti-
şim modellerine ihtiyaç duymak-
tadır.12 Akıllı şehir, çok farklı ve 
kapsamlı fonksiyon alanlarını içer-
mesi açısından karmaşık bir sis-
tem olarak ele alınmaktadır. Akıllı 

Akıllı şehir dönüşümü 
kapsamında paydaşların 
katılımı ile politikaların 

belirlenmesi, 
yönetilmesi ve 

uygulanması için yeni 
“akıllı şehir yönetişimi” 
yapılanmalarına ihtiyaç 

duyulmaktadır.
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şehir stratejisini benimseyen şe-
hirler, şehir hizmetlerini daha etki-
li hâle getirip sâkinler, ziyaretçiler, 
yatırımcılar ve iş dünyası için daha 
câzip hâle gelmeye çabalarlar. Ol-
gun bir akıllı şehir, birbirine bağ-
lı bir sistem dâhilinde yürüteceği 
süreçleri daha iyi bir şekilde plan-
layıp uygulamaktadır. İşleyen akıllı 
şehir sisteminin sürdürülebilmesi 
için, yönetimler, “akıllı ve açık yö-
netişim” kavramıyla bağdaşan bir 
yaklaşım benimsemeli, “yenilikçi-
lik, sürdürülebilirlik, rekabetçilik 
ve yaşanabilirlik alanlarında teşvik 
edici ve kolaylaştırıcı” rolünü üst-
lenmelidirler.13 Yönetişim ne ka-
dar yüksek düzeyde ise ve ne kadar 
etkin bir şekilde gerçekleşiyorsa o 
şehrin akıllı şehir olma düzeyi de o 
kadar artacaktır.

Bunlardan daha önemli olarak, 
Akıllı Şehir çalışmalarında asıl gaye 
insan ve doğal ortamın korunma-
sı odaklı çalışmalar olduğundan, 
teknolojinin veya teknoloji gelişti-
ricilerin bu ana hedeften sapma-
maları gerekir. Günümüzde artık, 
girişimciler, teknoloji uzmanları 
ve çağdaş şehircilik uzmanlarının 
hepsi, akıllı şehir eksenli projeler 
yapma gayretindedirler. Bununla 

birlikte, çoğu zaman, akıllı şehirle-
rin vizyonları vatandaşların talep, 

beklenti ve ihtiyaçlarından, başka 
deyişle kendilerinden ayrılıyor. Bir 
topluluğun dijital, fiziksel ve sosyal 

altyapısının modernize edilmesi-
nin sâkinler için yaygın sosyal fay-
dalar sağlayabileceği gibi, çoğu za-
man yeni teknoloji veya yönetme 
işleviyle etkileşime girenler karar 
alma sürecinin dışında bırakılabili-
yorlar. Bu konudaki akademik ça-
lışmalardan bazılarında, yeni tek-
nolojilerin karmaşıklığı göz önüne 
alındığında, kamu hizmetleri sağ-
lamak için yeni mekanizmalar keş-
fetmemenin akıllıca olmayacağını 
ortaya koymaktadır.14 Burada üze-
rinde durulan önemli bir hususta 
süreçlerin, sonuç kadar eşit dere-
cede önemli olduğudur.

Yönetişim ne kadar 
yüksek düzeyde ise ve ne 

kadar etkin bir şekilde 
gerçekleşiyorsa o şehrin 
akıllı şehir olma düzeyi 
de o kadar artacaktır.



Özetle; teknolojik yatırımdan ön-
ce, projenin vatandaşa olan somut 
faydaları düşünmelidir. Bunu yap-
mak için, yetkililer istekler ve ihti-
yaçlar arasında ayrım yapmalıdır. 
Tüm vatandaşların kaliteli eğiti-
me, hareketliliğe, sağlık hizmet-

lerine erişime, kamu hizmetleri-
ne ve güvenlik duygusuna ihtiyacı 
vardır. Bu temel öncelikler, kendi 
başlarına mâliyetli ve karmaşıktır. 
Sonuç olarak, belediye yöneticile-
rinin, hükûmetlerin, bir ihtiyacı 
ele almak için belirli bir akıllı şehir 
çözümünün gerekli olup olmadığı-
na dâir sağlam bir inceleme yapma 
görevi vardır.

Akıllı şehir, klasik anlamda bir ça-
ba veya hedef değil, uzun bir yol-
culuk sonucunda ulaşılan ve sürek-
lilik arz eden bir sonuçtur ve akıllı 
şehir projelerinin doğru seçilmesi, 
başarılı uygulanması ve elde edilen 

neticelerin kazanımlara dönüştü-
rülmesi, ancak mimarinin doğru 
oluşturulması, yönetişimin sağlıklı 
bir şekilde uygulanması ve bu yol-
culuğun sürdürülebilir kılınması 
ile mümkündür. 
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Akıllı şehir, klasik 
anlamda bir çaba veya 
hedef değil, uzun bir 
yolculuk sonucunda 

ulaşılan ve süreklilik arz 
eden bir sonuçtur.
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ehir, sosyoekono-
mik etkileşimin ve 
faaliyetlerin yoğun-
laştığı karmaşık 
bir mekân1 olup, 
yüzyıllar boyunca 

dünyayı kapsayan süreçlerin kav-
şağında yer almıştır.2 İnsanlığın 
tarih boyunca meydana getirdiği 
en kapsamlı fiziksel ürün olarak 
da nitelendirilen şehir;3 “toplum-
sal bakımdan çeşitlilik arz eden in-
sanların kişisel veya ortak ihtiyaç-
larını karşılamak üzere bir arada 
yaşadığı, büyük ve yoğun nüfuslu, 
ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve 
hayvancılık dışı faaliyetlere daya-
nan, ekonomik iş bölümünün ve 
uzmanlaşmanın gelişmiş olduğu, 
toplumsal açıdan çoklu tabakalaş-
manın ve katmanlaşmanın görül-
düğü, fiziksel mekânda insan mü-
dâhalesinin baskın olduğu, halkın 
kültürel anlamda özgün tavır ve 
davranışlar sergilediği, belirli bir 
coğrâfî alanın ekonomik, sosyal 
ve kültürel merkezi olan, geliş-
miş bir yönetim sistemi bulunan 

dâimî yerleşim birimi” olarak 
tanımlanabilir.4 

Akıllı Şehrin Tanımı 
Ve Benzer Kavramlar
Akıllı şehir kavramı İngilizcedeki 
“smart city” kavramının Türkçe kar-
şılığı olarak kullanılmakla birlikte, 

“smart” kelimesi oldukça geniş bir 
anlam setine sahiptir. Cambridge 
Dictionary sözlüğünde smart keli-
mesi; zeki (clever), kafalı (intelli-
gent), temiz (clean), düzenli (tidy), 
şık (stylish) ve moda (fashionable) 
gibi anlamlara da sahiptir.5 Akıllı 
şehir kavramı üzerinde fikir birliği 

Ş

Akıllı şehir aslında bir dijital şehirdir. Akıllı şehir, sanal 
teknolojiler ve uygulamalar olmadan hayata geçirilemeyeceği 
için aslında sanal şehri de kapsamaktadır. 

Şehir
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bulunmamakta olup, literatürde 
yer alan bazı tanımlar şöyledir:

• Kendi başına karar alabilen ba-
ğımsız ve bilinçli vatandaşların 
yetenek ve faaliyetlerinin akıl-
lı kombinasyonuna dayalı olarak 
ekonomi, toplum, yönetişim, ha-
reketlilik, çevre ve kentsel hayatta 
geleceğe yönelik güçlü performans 
gösteren şehir.6

• Halkın yaratıcılığına, bilgi üretme 
sistemlerine, güçlü iletişim ve bili-
şim altyapısına sahip, öğrenme ve 
inovasyon kapasitesi yüksek olan 
şehir.7

• Yerel ihtiyaçların karşılanmasına 
yönelik sürdürülebilir, teknolojik 
ve akıllı çözümler geliştirerek ya-
ratıcılığı, sosyal öğrenmeyi ve ino-
vasyonu teşvik eden şehir.8

• Kentsel yaşanabilirliği, çalışılabi-
lirliği ve sürdürülebilirliği pekiştir-
mek için bilgi ve iletişim teknoloji-
lerini başarıyla kullanan şehir.9

• Paydaşlar arası iş birliği ile hayata 
geçirilen, yeni teknolojileri ve ye-
nilikçi yaklaşımları kullanan, gele-
cekteki problem ve ihtiyaçları veri 
ve uzmanlığa dayalı olarak öngö-
ren, hayata değer katan çözümler 
üreten yaşanabilir ve sürdürülebi-
lir şehir.10

Literatürde yapılan tanımlar dik-
kate alındığında akıllı şehir yakla-
şımının başlıca beş amacının oldu-
ğu söylenebilir. Bunlar; 

• Doğayı ve insan sağlığını 
korumak.

• Sosyal sermayeyi güçlendirmek.

• Ekonomik gelişimi sürdürülebi-
lir kılmak.

• Yönetişim süreçlerini 
etkinleştirmek.

• Kentsel hayat kalitesini 
yükseltmek.

Akıllı şehrin dayandığı kritik kav-
ramlardan bazıları yine literatürde 
yapılan tanımlardan yararlanarak 
şöyle sıralanabilir:

• İnovasyon ve yaratıcılık,

• Katılım ve kolektif akıl,

• Öğrenme ve öğretme,

• İzleme ve entegrasyon,

• Siber teknolojiler ve robotik,

• Otonom karar alma sistemleri.

İçerik olarak akıllı şehre yakın olan 
ve zaman zaman anlamdaş ola-
rak kullanılan veya karıştırılan ba-
zı kavramların tanımını gözden 
geçirmek, akıllı şehrin kapsam 

Akıllı şehir aslında bir 
dijital şehirdir.



genişliğini anlama açısından yar-
dımcı olacaktır. Söz gelimi dijital 
(digital) şehir; kentsel bilgiyi ger-
çek zamanlı olarak üreten ve yay-
gın bilişim altyapısı ile sâkinlerinin 
kullanımına sunan şehri11 ifâde 
ederken, sanal (virtual) şehir; fizik-
sel varlıklarının ve gerçek sâkinle-
rinin siber mekânda (cyberspace) 
sanal kopyalarına sahip olan, sos-
yal, ekonomik ve yönetimsel faa-
liyetlerin önemli bir bölümünün 
sanal ortamda yürütüldüğü şehir-
dir.12 Ubikitöz (ubiquitous-her yer-
de olan) şehir; sâkinlerinin bilişim 
teknolojilerini kullanarak fizik-
sel mekânın her yerinden kentsel 
hizmetlere erişebildiği şehir13 ola-
rak tanımlanırken, malûmat (in-
formation) şehri; ağ (şebeke) tipi 
örgütlenmelerle küresel ekonomi-
ye bağlanarak bilgi üretme, işle-
me ve paylaşma esnekliğine sahip 
olan şehir,14 bilgi (knowledge) şeh-
ri ise öğrenmeyi ve bilgi yaratmayı 
sistematik olarak teşvik eden, bilgi 
odaklı bir ekonomiye sahip olan ve 
faydalı bir döngü içinde daha fazla 
bilgi üreten ve yayan şehir15 olarak 
tanımlanmaktadır. 

Akıllı şehir aslında bir dijital şehir-
dir. Çünkü güçlü bir dijital altyapı 

ve dijitalleşme olmadan akıllı şeh-
rin gerçekleştirilmesi mümkün 
değildir. Akıllı şehir, sanal tekno-

lojiler ve uygulamalar olmadan ha-
yata geçirilemeyeceği için aslın-
da sanal şehri de kapsamaktadır. 

Aynı şekilde akıllı şehirde sâkin-
ler bilişim teknolojilerini kullana-
rak fiziksel mekânın her yerinden 
kentsel hizmetlere erişebildiği için 
ubikitöz şehri de kapsamaktadır. 
Akıllı şehir veri-mâlûmat-bilgi-sez-
gi-akıl zincirine16 dayandığı için 
mâlûmat ve bilgi şehirleri de akıllı 
şehrin öncellerindendir.

Akıllı Şehrin 
Bileşenleri, Boyutları 
ve Dayandığı Kriterler
Akıllı şehir; “teknoloji”, “kurum-
sal” ve “insanî” olmak üzere üç te-
mel bileşene sahiptir. Teknolojik 
faktörler; fiziksel altyapı, akıllı tek-
nolojiler, mobil teknolojiler, sanal 
teknolojiler ve dijital şebekelerdir. 
Kurumsal faktörler; yönetişim, po-
litika ve yasal-kurumsal düzenle-
melerdir. İnsanî faktörler ise in-
sanî altyapı ve sosyal sermayedir. 
Teknoloji bileşeninin kapsamına 
dijital şehir, kafalı (intelligent) şe-
hir, ubikitöz (ubiquitous-her yer-
de olan) şehir, şebekeli (wired) şe-
hir, melez (hybrid) şehir, mâlûmat 
(information) şehri girmektedir. 
Kurumsal bileşeninin kapsamı-
na akıllı topluluk ve akıllı büyüme 
politikaları girerken, insanî bile-
şeninin kapsamına yaratıcı şehir, 
öğrenen şehir, insanî şehir ve bil-
gi (knowledge) şehri girmektedir17 
(Tablo 1).

Akıllı şehrin; “akıllı ekonomi (re-
kabetçilik), akıllı toplum (sosyal ve 

Akıllı şehir; “teknoloji”, 
“kurumsal” ve “insanî” 
olmak üzere üç temel 

bileşene sahiptir.

Bileşen Faktör Kapsam

Teknoloji

Fiziksel altyapı
Akıllı teknolojiler
Mobil teknolojiler
Sanal teknolojiler
Dijital şebekeler

Dijital şehir
Kafalı (intelligent) şehir
Ubikitös (ubiquitous-her yerde 
olan) şehir
Şebekeli (wired) şehir
Melez (hybrid) şehir
Mâlûmat (information) şehri

Kurumsal

Yönetişim
Politika
Yasal-kurumsal 
düzenlemeler

Akıllı toplum
Akıllı büyüme

İnsanî İnsanî altyapı
Sosyal sermaye

Yaratıcı şehir
Öğrenen şehir
İnsanî şehir
Bilgi (knowledge) şehri

Kaynak: Nam, Taewoo, Theresa A. Pardo (2011), “Conceptualizing Smart City 
with Dimensions of Technology, People, and Institutions”, The Proceedings 
of the 12th Annual International Cenference on Digital Government Research, 
pp. 282-291, https://inta-aivn.org/images/cc/Urbanism/background%20
documents/dgo_2011_smartcity.pdf, erişim tarihi: 17.10.2021.

Tablo 1: 
Akıllı Şehrin 

Bileşenleri
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insanî sermaye), akıllı yönetişim 
(katılım), akıllı hareketlilik (ula-
şım, bilişim ve iletişim teknoloji-
leri), akıllı çevre (doğal kaynaklar) 
ve akıllı yaşam (hayat kalitesi)” ol-
mak üzere altı temel boyutunun 

olduğu söylenebilir. Akıllı ekonomi 
(rekabetçilik) kapsamındaki kriter-
ler; inovasyon ruhu, girişimcilik, 
ekonomik imaj ve ticârî markalar, 
verimlilik, iş gücü piyasasının es-
nekliği, uluslararasılaşmışlık ve dö-
nüşüm yeteneğidir. Akıllı toplum 
(sosyal ve insanî sermaye) kapsa-
mındaki kriterler; yeterlik düzeyi, 
hayat boyu öğrenme eğilimi, top-
lumsal ve etnik çoğulculuk, esnek-
lik, yaratıcılık, kozmopolitanizm/
açık fikirlilik, kamusal hayata 

katılımdır. Akıllı yönetişim (katı-
lım) kapsamındaki kriterler; karar 
almaya katılım, kamusal ve sosyal 
hizmetler, şeffaf yönetişim, siyâsî 

stratejiler ve perspektiflerdir. Akıllı 
hareketlilik (ulaşım, bilişim ve ile-
tişim teknolojileri) kapsamındaki 
kriterler; yerel erişilebilirlik, ulu-
sal ve uluslararası erişilebilirlik, 
bilişim ve iletişim altyapısının ye-
terliliği, sürdürülebilir, yenilikçi ve 
güvenli ulaşım sistemleridir. Akıllı 
çevre (doğal kaynaklar) kapsamın-
daki kriterler; doğal çevrenin kir-
lenmemesi, çevre koruma ve sür-
dürülebilir kaynak yönetimidir. 
Akıllı yaşam (hayat kalitesi) kap-
samındaki kriterler; kültürel tesis-
ler, sağlık şartları, bireysel güven-
lik, konut kalitesi, eğitim tesisleri, 
turizm ve toplumsal uyumdur18 
(Tablo 2).

Dünyada Akıllı Şehir 
Uygulamaları

Vancouver’da Akıllı Şehir 
Uygulamaları
Mercer tarafından hazırlanan Ha-
yat Kalitesi Sıralaması Endeksi’nde 

Akıllı ekonomi 
kapsamındaki kriterler; 

inovasyon ruhu, 
girişimcilik, ekonomik 
imaj ve ticârî markalar, 

verimlilik, iş gücü 
piyasasının esnekliği, 

uluslararasılaşmışlık ve 
dönüşüm yeteneğidir.

Boyut Kriter

Akıllı ekonomi 
(rekabetçilik)

İnovasyon ruhu, girişimcilik, ekonomik 
imaj ve ticârî markalar, verimlilik, iş gücü 
piyasasının esnekliği, uluslararasılaşmışlık, 
dönüşüm yeteneği.

Akıllı toplum (sosyal 
ve insanî sermaye)

Yeterlik düzeyi, hayat boyu öğrenme eğilimi, 
toplumsal ve etnik çoğulculuk, esneklik, 
yaratıcılık, kozmopolitanizm/açık fikirlilik, 
kamusal hayata katılım.

Akıllı yönetişim 
(katılım)

Karar almaya katılım, kamusal ve sosyal 
hizmetler, şeffaf yönetişim, siyasî stratejiler, 
perspektifler.

Akıllı hareketlilik 
(ulaşım, bilişim ve 
iletişim teknolojileri)

Yerel erişilebilirlik, ulusal ve uluslararası 
erişilebilirlik, bilişim ve iletişim altyapısının 
yeterliliği, sürdürülebilir, yenilikçi, güvenli 
ulaşım sistemleri.

Akıllı çevre 
(doğal kaynaklar)

Doğal çevrenin kirlenmemesi, kirlilik, çevre 
koruma, sürdürülebilir kaynak yönetimi.

Akıllı yaşam 
(hayat kalitesi)

Kültürel tesisler, sağlık şartları, bireysel 
güvenlik, konut kalitesi, eğitim tesisleri, 
turizm, toplumsal uyum.

Kaynak: Giffinger, Rudolf, Haindlmaier Gudrun (2010), “Smart 
Cities Ranking: An Effective Instrument for the Positioning of 
Cities”, ACE: Architecture, City and Environment, Vol: 4, No: 12, 
DOI: 10.5821/ace.v4i12.2483, ISSN: 1886-4805, pp. 7-25, https://
upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/8550/ACE_12_SA_10.
pdf?sequence=7&isAllowed=y, erişim tarihi: 17.10.2021.

Tablo 2: Akıllı 
Şehrin Temel 
Boyutları ve 
Kriterleri



dünya genelinde üçüncü sırada yer 
alan Vancouver19 yaklaşık 2.5 mil-
yonluk metropoliten alan nüfusu 
ile Kanada’nın üçüncü büyük şeh-
ridir. Dünyada uzun yıllar boyun-
ca hayat kalitesi en yüksek şehir-
lerden biri olan Vancouver’da üç 
aşamalı bir akıllı şehir stratejisi 
uygulanmaktadır.20

• 2013-2016: Dijital Strateji

• 2017-2018: Teknoloji Transferi: 
Veri temini ve kentsel bağlanırlığın 
(konektivitenin) güçlendirilmesi.

• 2019-2022: Akıllı, Bağlantılı ve 
Yeşil Şehir: Eşzamanlı çalışabilir-
lik (interoperability) ortamının 
sağlanması.

Söz konusu strateji kapsamında 
yürütülen çalışmalardan bazıları 
şunlardır:21

• Kentsel aktörlerin dijital gün-
demlerinin bütünleştirilmesi. 

• Dijital altyapının güçlendirilmesi. 

• İnternete erişimin kolaylaştı-
rılması.

• Bilişim ve operasyon teknolojile-
rinin entegre edilmesi. 

• Dijital iş fırsatlarını destekleyen 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
ve standartların belirlenmesi.

• Girişim takip mekanizmasını da 
içeren sosyal medya stratejisinin 
hayata geçirilmesi.

• Dijital yönetişim yaklaşımının 
benimsenmesi.

• Vatandaş merkezli bir dijital kül-
türün oluşturulması.

• Dijital Yurttaş Danışma Komite-
sinin kurulması.

• Verilerin bir değer olarak görül-
mesi ve dijitalleştirilerek veri akışı-
nın kesintisiz hâle getirilmesi. 

• “Açık veri” politikasının benim-
senmesi, halkın ve iş dünyasının 
kentsel verilere karşı ilgisinin ve 
duyarlılığının artırılması. 

• Dijital teknolojilere erişimin ko-
laylaştırılması ve dijital okuryazar-
lığın yaygınlaştırılması. 

• Sürece vatandaş katılımının teş-
vik edilmesi. 

Akıllı yaşam 
kapsamındaki kriterler; 
kültürel tesisler, sağlık 

şartları, bireysel 
güvenlik, konut kalitesi, 
eğitim tesisleri, turizm 
ve toplumsal uyumdur.

Lions Gate 
Köprüsü, 

Vancouver, BC, 
Kanada

Vancouver, BC, 
Kanada
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• Dijital kanallar üzerinden müm-
kün olduğunca çok hizmetin 
sunulması. 

• Hizmet sunum süreçlerinin bü-
tünleştirilmesi. 

• Mobil sistemlere ağırlık verilerek 
mobil erişim için yeterli içeriğin 
oluşturulması.

• Kullanıcı dostu olunması. 

• Halkın ve iş dünyasının dijital ka-
nallar üzerinden şehir ile kolayca 
etkileşime geçmesinin sağlanması. 

• Sürecin şeffaf yürütülmesi. 

• İnovasyon yaklaşımının benim-
senmesi ve dijital inovasyonların 
teşvik edilmesi. 

• Dijital ekonominin desteklen-
mesi bağlamında dijital meslekle-
rin ve meslekî eğitimin teşvik edil-
mesi, ekonomik çeşitlenmenin, 
startupların (mikro işletmelerin), 
animasyon endüstrisinde ve te-
miz teknolojilerde kümelenmenin 
desteklenmesi. 

• İnovasyon ekonomisini taşıyacak 
dijital semtlerin oluşturulması. 

• Doğru stratejik iş birliklerinin 
geliştirilmesi. 

• Proje odaklılıktan ürün odaklılığa 
geçilmesi. 

• Hizmetlerin gerçek zamanlı veri-
lere dayalı olarak optimum hızda 
sunulması.

Vancouver’da yürütülen akıl-
lı şehir uygulamalardan bazıları 
şunlardır:22

• Açık veri (open data) programı-
nın başlatılması.

• Vancouver Belediyesi internet si-
tesinin tümüyle interaktif, kullanı-
cı dostu ve mobil cihazlarla uyum-
lu hâle getirilmesi.

• Vancouver Belediyesi internet si-
tesinin 11 dilde (İngilizce, Arapça, 
Fransızca, Çince, Japonca, Korece, 
İspanyolca, Vietnamca, Hintçe, Fi-
lipince, Farsça) yayın yapması.

• Şehir içinde 755 farklı alanda üc-
retsiz internet hizmeti verilmesi 
(WiFi for everyone).

• Paylaşımlı bisiklet uygulamasının 
başlatılması (Wired bike sharing).

Sydney’in akıllı şehre 
dönüşümünü sağlamak 
amacıyla 2020 yılında 

Akıllı Şehir Strateji 
Çerçeve Belgesi 
hazırlanmıştır.

Rocks George 
Street

Sidney, 
Avustralya



• Şehir içinde 250’den fazla elekt-
rikli araç şarj istasyonunun kurul-
ması (EV plug-ins).

• Trafik yoğunluğu haritasının ha-
yata geçirilmesi (Smooth traffic).

• Sürücülerin kentsel hizmetler-
den daha etkin yararlanmasına yö-
nelik “quick response” hizmetinin 
başlatılması.

• Mobil cihazlarla kentsel hizmet-
lerden yararlanılmasına yönelik 
“VanConnect app.” uygulamasının 
başlatılması.

• Şehir sâkinlerine yönelik insan 
kaynakları ve kariyer destek hiz-
metlerinin dijitalleştirilmesi.

• Bilişim sektöründe çalışan firma-
lar için inkübasyon (kuluçka) prog-
ramının uygulanması.

Sydney’de Akıllı Şehir 
Uygulamaları
Sydney yaklaşık 5.4 milyon-
luk metropoliten alan nüfusu ile 
Avustralya’nın en büyük şehri 
olup, dünyanın önde gelen küre-
sel şehirlerinden biridir. Sydney’in 
akıllı şehre dönüşümünü sağlamak 
amacıyla 2020 yılında Akıllı Şe-
hir Strateji Çerçeve Belgesi hazır-
lanmıştır. Belgede somut tekno-
lojiler önermekten ziyâde insanı 

merkeze alan sonuç odaklı bir yak-
laşım benimsenmiştir. Sydney Be-
lediyesi’nce hayata geçirilen akıl-

lı şehir uygulamalarından bazıları 
şunlardır23:

• Enerji tasarrufu sağlamak ama-
cıyla sokak aydınlatmalarında ve 
binalarda LED ampullerin ve sen-
sörlerin kullanılması, güneş ener-
jisinden daha fazla yararlanılması.

• Akıllı parklanma teknolojilerinin 
uygulanması.

• Telekomünikasyonda 5G tek-
nolojilerine uyum çalışmaların 
hızlandırılması.

• Açık modüler veri mimarlığı pro-
jesinin hayata geçirilmesi.

• Plajların “akıllı plaj” hâline geti-
rilmesi.

• Su yönetiminde akıllı teknolojile-
rin uygulanması.

Sydney Belediyesi’nce 
hayata geçirilen akıllı 

şehir uygulamaları 
arasında su yönetiminde 

akıllı teknolojilerin 
uygulanması yer 

almaktadır. 

Sidney, 
Avustralya

Sidney Kraliçe 
Victoria Binası
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• Polis merkezlerinin akıllı tekno-
lojilerle donatılması.

• Atık döngüsünde (atıkların dö-
nüştürülmesinde) akıllı teknoloji-
lerin kullanılması.

• Taşkınlara karşı akıllı uyarı siste-
minin kurulması.

• Kentsel sulamada akıllı teknoloji-
lerin kullanılması.

• Toplumsal uyum ve entegrasyo-
nun pekiştirilmesinde akıllı tekno-
lojilerden yararlanılması.

• Kentsel inovasyonların destek-
lenmesi ve “inovasyon mahalleleri” 
fikrinin benimsenmesi.

• Dijital okuryazarlığın yaygınlaştı-
rılması.

• Eko-çevresel entegrasyon ve çev-
resel etki değerlendirmesinde akıllı 
teknolojilerden yararlanılması.

• Akıllı yönetişim programının baş-
latılarak halkın karar alma sürecine 
katılımının kolaylaştırılması.

• Herhangi bir toplumsal olayı veya 
sorunu görsel kanıtlarla toplayan 
yeni bir yazılım sistemi geliştirile-
rek halkın kullanımına sunulması 
(SSS-SnapSendSolve).

• Kamusal güvenliğin artırılması 
amacıyla sokaklara akıllı kamerala-
rın takılması.

• Meclis toplantılarının interaktif 
olarak yayımlanması.

• Kentsel planlamada akıllı tekno-
lojilerden (3D vb.) yararlanılması, 
belediye planlama çalışmalarına 

internet üzerinden interaktif ka-
tılımın sağlanması ve etkileşimli 
akıllı haritaların kullanılması.

• Kamusal alanlarda ücretsiz Wi-Fi 
hizmetinin sunulması.

• Akıllı bankların kamusal alanlara 
yerleştirilmesi.

• Nesnelerin interneti (IoT) hiz-
meti sunan uzun menzilli kablo-
suz alan ağlarının (LoRaWAN) 
kurulması.

• Gençlerin birbirleri ile daha sağ-
lıklı ilişkiler geliştirmesine yönelik 
“akıllı insanlar” adlı projenin haya-
ta geçirilmesi.

• Kentsel temizlik hizmetlerinde 
akıllı teknolojilerin kullanılması.

Nüfusu yaklaşık 
6 milyon olan ve 

ekonomik büyüklüğü 
400 milyar ABD dolarını 

bulan Singapur’da 
2015 yılında yürürlüğe 

giren Akıllı Ulus 
(iNation) Master Planı 

kapsamında hayata 
geçirilmiştir. 

Barselona, 
İspanya

Barselona, 
İspanya



• Sürücüsüz metro trenlerinin hiz-
mete girmesi.

• Kentsel risk yönetiminde akıllı 
teknolojilerin kullanılması.

Singapur’da Akıllı Şehir 
Uygulamaları
Nüfusu yaklaşık 6 milyon olan ve 
ekonomik büyüklüğü 400 milyar 
ABD dolarını bulan Singapur’da 
2015 yılında yürürlüğe giren Akıllı 
Ulus (iNation) Master Planı kapsa-
mında hayata geçirilen akıllı şehir 
uygulamaları şunlardır (Sang ve d., 
2016: 6-24):

• Kentsel yönetim sisteminde e-yö-
netişim uygulamasına geçilmesi.

• SingPass programının hayata ge-
çirilmesiyle tüm e-devlet/e-beledi-
ye hizmetlerine vatandaşların eri-
şiminin sağlanması.

• E-İhale portalının hizmete gir-
mesi.

• Entegre ve interaktif kentsel 
planlama teknolojilerinin kullanıl-
ması.

• Kentsel ulaşım sisteminde akıl-
lı ulaşım (intelligent transporta-
tion) teknolojilerinden yararlanı-
larak “talep odaklı” bir yaklaşımın 
benimsenmesi.

• Sürücüsüz araçların hizmete 
alınması.

• “One Motoring” adlı ayrıntılı bir 
trafik bilgilendirme sisteminin ha-
yata geçirilmesi.

• “Your Speed Sign” adlı, araçların 
trafikteki hızını takip ederek araç 
sahiplerine anlık bildiren akıllı uy-
gulamanın hayata geçirilmesi.

• Sürücülerin seyahat deneyimi-
ni iyileştirmek için “MyTransport” 

adlı mobil uygulamanın hayata 
geçirilmesi.

• Trafik yönetim merkezinin kurul-
ması.

• Akıllı trafik ışıkları sisteminin 
kurulması.

• Trafik yoğunluk durumuna göre 
ücret miktarını belirleyen Elektro-
nik Yol Ücretlendirme Sistemleri-
nin uygulamaya konulması.

• Kazalara hızlı müdâhale sağlayan 
birleşik mobil uygulama sistemi-
nin hayata geçirilmesi.

• Engelliler ve yaşlılar için giyilebi-
lir akıllı cihazlar temin edilmesi.

• Yaşlıların sağlık sorunlarının gi-
derilmesine yönelik olarak “Akıllı 
Sağlık Yardımı” projesinin hayata 
geçirilmesi.

• İşitme ve konuşma engellilere yö-
nelik özel bir SMS sisteminin hiz-
mete sokulması.

• “MyResponders” adlı uygulama 
ile kalp krizi gibi sağlık riskleri-
ne karşı erken bilgilendirme, uya-
rı ve rehberlik sisteminin hayata 
geçirilmesi.

• Elektrik, su, ısıtma-soğutma vb. 
giderleri azaltıcı akıllı ev ve ofis 
teknolojilerinin yaygınlaştırılması. 
Bu bağlamda evlerde ve ofislerde 

Singapur’daki Akıllı 
Şehir uygulamaları 

arasında elektrik, su, 
ısıtma-soğutma vb. 

giderleri azaltıcı akıllı 
ev ve ofis teknolojileri 

yaygınlaştırılmıştır. 

Singapur

Singapur
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harekete duyarlı akıllı aydınlatma 
sistemlerinin kullanılması.

• Hem tüketicilere hem de şebe-
ke yöneticilerine anlık kullanım 
verilerini aktaran akıllı sayaçların 
kullanılması.

• Startupların desteklenmesi.

• “CrimeStopper” adlı uygulama ile 
halkın suçla mücâdele konusunda 
emniyet birimlerine bilgi desteği 
sağlamasının kolaylaştırılması.

• Kentsel mekânın akıllı kamera-
larla gözlemlenmesi.

• “MySCDF” adlı uygulama ile yan-
gına karşı akıllı mücâdele yöntem-
lerinin hayata geçirilmesi.

• Taşkınlara karşı erken uyarı siste-
minin kurulması.

• Okullarda bilişim teknolojilerinin 
öğretilmesine dâir programların 
yaygınlaştırılması.

• Akıllı atık sistemi kapsamında 
akıllı çöp kutularının kullanılması 
(Kutu kapaklarına takılan algılama 

monitörleri, içerik ve konum bilgi-
lerini toplamakta ve atık toplama 
ekibine bildirmekte. Böylece, atık 
toplama ekibinin rota planlaması-
nı optimize etmesine ve aynı za-
manda kamusal alanları sürekli te-
miz tutmasına yardımcı olmakta).

• Halkın entegre hava kalitesi veri-
lerine çevrim içi ulaşmasını sağla-
yan sistemin başlatılması.

• Turistler için “e-Ziyaretçi” progra-
mının hayata geçirilmesi. 

Dipnotlar
1. Smith, R. G., (2003), “World City Actor-Networks”, Progress in Human Geography, 27 (1), pp. 25-44, http://www.lboro.ac.uk/

gawc/rb/rb71.html, erişim tarihi: 22.08.2014.
2. Sassen, Saskia, (2002), “Locating Cities on Global Circuits”, Environment & Urbanization, Vol: 14, No: 1, April 2002, ss. 

13-30.
3. Cansever, Turgut, (2016), Osmanlı Şehri, Dördüncü Baskı, İstanbul: TİMAŞ Yayınları, ISBN: 6051141633.
4. Bozdoğan, Recep, (2019), Küresel Kentler ve Türk Kentlerinin Uluslararası Konumu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayını, 

ISBN: 978-605-2253-03-8.
5. Cambridge Dictionary (2021), Smart, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/smart, erişim 

tarihi: 14.10.2021.
6. Giffinger, Rudolf, Christian Fertner, Robert Kalasek, Nataša Pichler-Milanović, (2007), Smart Cities: Ranking of European 

Medium-sized Cities, Final Report, Vienna University of Technology (TUWIEN)-Centre of Regional Science, University of 
Ljubljana-Department of Geography, Delft University of Technology (TUDelft)-Research Institute for Housing, Urban and 
Mobility Studies, https://www.researchgate.net/publication/261367640_Smart_cities_-_Ranking_of_European_medium-
sized_cities/link/0c960535ae2e4cc479000000/download, erişim tarihi: 21.10.2021.

Akıllı şehirler ile birlikte 
kentsel mekânlar 
akıllı kameralarla 

gözlemlenebilecektir.



7. Komninos, Nicos, (2011), “Intelligent Cities: Variable Geometries of Spatial Intelligence,” Intelligent Buildings International, 
3: 3, pp. 172–188, https://www.researchgate.net/publication/233470549_Intelligent_cities_Variable_geometries_of_
spatial_intelligence/link/568e696108ae78cc0515e3fb/download, erişim tarihi: 21.10.2021.

8. Koca, Gozde, Ozum Egilmez, Onur Akcakaya, (2021), “Evaluation of the smart city: Applying the dematel technique”, 
Telematics and Informatics, 62, ss. 1-14, http://acikkaynak.bilecik.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11552/1953/1-s2.0-
S0736585321000642-main.pdf?sequence=3&isAllowed=y, erişim tarihi: 18.10.2021.

9. City of Sydney, (2020), Smart city strategic framework, https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/strategies-action-plans/smart-
city-strategic-framework, erişim tarihi: 24.10.2021.

10. UAŞSEP (Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı) (2019), Akıllı Şehir Bileşenleri, https://www.akillisehirler.gov.tr/
akilli-sehir-bilesenleri/, erişim tarihi: 14.10.2021.

11. Ishida, Toro, (2000), Understanding Digital Cities, Lecture Notes in Computer Science, https://www.researchgate.net/
publication/221594475_Understanding_Digital_Cities, erişim tarihi: 23.10.2021.

12. Albino, Vito, Umberto Berardi & Rosa Maria Dangelico (2015), “Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and 
Initiatives”, Journal of Urban Technology, 22: 1, pp. 3-21, DOI: 10.1080/10630732.2014.942092, https://www.tandfonline.
com/doi/pdf/10.1080/10630732.2014.942092?needAccess=true, erişim tarihi: 17.10.2021.

13. Lee, Sang Ho, Jung Hoon Han, Yoon Taik Leem, Tan Yiğitcanlar, (2008), “Towards ubiquitous city: concept, planning and 
experiences in the Republic of Korea”, Knowledge-Based Urban Development: Planning and Applications in the Information Era, 
Ed: Tan Yigitcanlar, Koray Velibeyoglu, Scott Baum, IGI Global, Information Science Reference, Hershey, Pa., pp. 148-169, 
https://www.researchgate.net/publication/43509244_Towards_ubiquitous_city_Concept_planning_and_experiences_in_
the_Republic_of_Korea, erişim tarihi: 23.10.2021.

14. Castells, Manuel, (1996), The Information City, Oxford: Blackwell Publishers, ISBN 0-631-17937-2 (pbk).
15. EAP Hong Kong, (2021), “Knowledge City”, Urban Innovations, http://euap.hkbu.edu.hk/series/knowledge-city/, erişim 

tarihi: 23.10.2021.
16. Blather, Random, (2014), Information Isn’t Power, https://randomblatherdotcom.files.wordpress.com/2014/04/

bmust7rcuaa6ueo-jpg-large.jpeg, erişim tarihi: 24.10.2021.
17. Nam, Taewoo, Theresa A. Pardo, (2011), “Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and 

Institutions”, The Proceedings of the 12th Annual International Cenference on Digital Government Research, pp. 282-291, 
https://inta-aivn.org/images/cc/Urbanism/background%20documents/dgo_2011_smartcity.pdf, erişim tarihi: 17.10.2021.

18. Giffinger, Rudolf, Haindlmaier Gudrun, (2010), “Smart Cities Ranking: An Effective Instrument for the Positioning of 
Cities”, ACE: Architecture, City and Environment, Vol: 4, No: 12, DOI: 10.5821/ace.v4i12.2483, ISSN: 1886-4805, pp. 7-25, 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/8550/ACE_12_SA_10.pdf?sequence=7&isAllowed=y, erişim tarihi: 
17.10.2021.

19. Mercer, (2020), Quality of Living Reports, https://mobilityexchange.mercer.com/quality-of-living-reports, erişim tarihi: 
14.10.2021.

20. Adcock, Jessie, (2017), Smart City: The City of Vancouver Digital Journey, City of Vancouver, https://vancouver.ca/files/cov/
smart-city-vancouver-digital-journey-jessie-adcock-slideshow-dec2017-web.pdf, erişim tarihi: 24.10.2021.

21. City of Vancouver, (2013), Digital Strategy, https://vancouver.ca/files/cov/City_of_Vancouver_Digital_Strategy.pdf, erişim 
tarihi: 24.10.2021; Adcock, Jessie (2017), Smart City: The City of Vancouver Digital Journey, City of Vancouver, https://
vancouver.ca/files/cov/smart-city-vancouver-digital-journey-jessie-adcock-slideshow-dec2017-web.pdf, erişim tarihi: 
24.10.2021.

22. City of Vancouver, (2021), Smart Cities Challenge, https://vancouver.ca/your-government/smart-cities-canada.aspx, erişim 
tarihi: 24.10.2021.

23. Australian Government, (2021), Smart Cities Communities of Practice, https://www.infrastructure.gov.au/territories-regions-
cities/cities/smart-cities-suburbs/communities-practice, erişim tarihi: 29.10.2021; Australian Government (2021), Smart 
Cities and Suburbs, https://www.infrastructure.gov.au/territories-regions-cities/cities/smart-cities-suburbs, erişim tarihi: 
26.10.2021; Future Cities Collaborative (2021), Smart Cities, http://futurecities.org.au/projects/smart-cities/, erişim 
tarihi: 29.10.2021; Institute for Sustainable Futures (2021), Tecnology for Urban Liveability Program, https://www.uts.edu.
au/isf/explore-research/projects/technology-urban-liveability-program-tulip, erişim tarihi: 26.10.2021; Dowling, Robyn, 
Pauline McGuirk & Charles Gillon (2019), “Strategic or Piecemeal? Smart City Initiatives in Sydney and Melbourne”, 
Urban Policy and Research, 37:4, DOI: 10.1080/08111146.2019.1674647, pp. 429-441, https://www.tandfonline.com/
doi/pdf/10.1080/08111146.2019.1674647?casa_token=70LjCsTzWPEAAAAA:pI8HvrXGnAzcMX8zTwq0d0dg0gPGjQ
SEObC8-tAaHBnmc9L-EGDBL6UYvnT2zn-YdMpJ6iEyzp4-WQ, erişim tarihi: 25.10.2021; Ullah, Fahim, Muhammad 
Jamaluddin Thaheem, Samad M. E. Sepasgozar (2016), “Suatainable Smart Cities: Evaluation of Australian Practice”, 
Proceedings of the 16th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, 11-13 December, pp. 251-261, 
https://www.researchgate.net/publication/311678378_Sustainable_Smart_Cities_Evaluation_of_Australian_Practice/
link/5ab128e8aca2721710ff9b6a/download, erişim tarihi: 27.10.2021.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2021-18 ‹ 60 61 ›MAKALE



TRAFİĞE BİR SOLUK:
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

MAKALE

Esma DİLEK

Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Başkanı



arih boyunca dün-
ya genelinde top-
lumsal yaşamda 
meydana gelen de-
ğişiklikler, özellik-
le ilerlemeler, ihti-

yaçlar doğrultusunda şekillenerek 
yaşanan döneme adlarını vermiş, 
imzalarını atmıştır. Taş Devri, Ma-
den Devri, Sanayi Devri ve sonra-
sında diğer devirlerin ihtiyaçların-
dan çok daha farklı dönüşümleri 
beraberinde getiren bilgisayar dev-
rine bakıldığında, teknolojinin hız-
la gelişmesiyle birlikte bu devirler 
arasındaki sürelerin giderek kısal-
dığı ve farklı kavramları öne çık-
maya başladığı görülmektedir. Gü-
nümüzde akademi dünyası başta 
olmak üzere; kamu, özel sektör, 
sivil toplum kuruluşları ve araş-
tırma-geliştirmeciler tarafından 
üzerinde en çok konuşulan ve ça-
lışmalar yapılan kavramlar arasın-
da akıllılık ve sürdürülebilirlik kav-
ramları karşımıza çıkmaktadır.

Zamandan ve mekândan bağımsız 
olarak ihtiyaçlarla birlikte şekille-
nen ortak sorunlara etkin çareler 
bulmak isteyen toplumlar, akıllı 
ve sürdürülebilir yöntemler içeren 
çözümler üretmek durumundadır. 
Sorunlarına bilimsel yöntemlerle 

ve teknolojiyi kullanarak akıllı ve 
sürdürülebilir çözümler üretebi-
len toplumlar yaşamlarını ferah ve 
mutluluk içinde sürdürürken; bu-
nu sağlayamayanlar için değişim 
ve dönüşüm söz konusu olama-
yacak; dolayısıyla yerinde sayan, 

T

Bir sistemin akıllı olabilmesi için çözüm üreteceği sorunu 
tanıması ve anlaması amacıyla veri toplaması, topladığı bu 
verileri işleyerek soruna çözüm ya da çözümler üretmesi, 
bunları uygulamaya koyması, uygulamayı gözden geçirerek 
gerekli düzenleme ve düzeltmeleri insan müdâhalesi olmadan 
gerçekleştirmesi beklenmektedir.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2021-18 ‹ 62 63 ›MAKALE



gelişime kapalı, kendi içine dönük 
yapılarıyla tarihte yer alacaktır.

O hâlde akıllı ve sürdürülebilirlik 
kavramlarından ne anlamalıyız? 
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlü-
ğü’nde “Akıllı” kelimesi sıfat olarak 
“Gerçeği iyi gören ve ona göre davra-
nan, akil” şeklinde ifâde edilmekte-
dir. Gerçeği görmek, durum tespiti 
yapmak yani dijital çağda veri top-
lamaktır. Akıllı sistemleri, mevcut 
durumu objektif olarak ele alan, 
buradan elde edilen verilerle çö-
zümler üreten ve bu süreçte in-
san müdâhalesini mümkün olan 
en az seviyeye indiren sistemler 
olarak tanımlıyoruz. Bir sistemin 
akıllı olabilmesi için çözüm ürete-
ceği sorunu tanıması ve anlaması 
amacıyla veri toplaması, topladığı 
bu verileri işleyerek soruna çözüm 
ya da çözümler üretmesi, bunları 
uygulamaya koyması, uygulama-
yı gözden geçirerek gerekli düzen-
leme ve düzeltmeleri insan müdâ-
halesi olmadan gerçekleştirmesi 
beklenmektedir.

Bir sokak lambasının enerjisini gü-
neşten alması veya kullandığı ışık 
kaynağının niteliği onu akıllı yap-
maz. Eğer bu sokak lambası, kay-
nakları daha verimli kullanmak 
amacıyla gün ışığına göre verdi-
ği ışık şiddetini ayarlayabiliyorsa; 
hatta yaydığı ışıktan faydalanacak 
olanları seçip onlara hizmet ede-
biliyorsa ve kalan zamanda enerji 

sarfiyatını en aza indirebiliyorsa 
akıllılık kavramından söz edilebilir.

Sürdürülebilirlik ise henüz Türk 
Dil Kurumu Türkçe Sözlükte yer 

almamaktadır. Yabancı literatürü 
taradığımızda ise karşımıza “susta-
inability” sözcüğü çıkmakta ve şu 
şekilde tanımlanmaktadır:

noun

the ability to be maintained at a 
certain rate or level.
“belirli bir oranda veya seviyede tutu-
labilme yeteneği”

avoidance of the depletion of natu-
ral resources in order to maintain 
an ecological balance[1].
“ekolojik dengeyi korumak için do-
ğal kaynakların tükenmesinden 
kaçınma” 

Başka bir tanımlamada ise şu şekil-
de ifâde edilmektedir:

Sustainability focuses on mee-
ting the needs of the present wit-
hout compromising the ability of 
future generations to meet their 
needs[2].
“Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden 
ödün vermeden günümüzün ihtiyaç-
larını karşılamaya odaklanır.” 

Bu tanımlamalardan yola çıkarak 
akıllı ve sürdürülebilir sistemleri, 
veri toplayan, işleyen, değerlen-
diren, çözüm üreten, en verim-
li çözümü uygulayan, sonuçları-
nı izleyerek gerekli düzeltmeleri 
insan müdâhalesi olmadan ya-
pabilen ve gelecek nesillerin ihti-
yaçlarını karşılama yeteneğinden 

Akıllı ve sürdürülebilir 
sistemleri, veri toplayan, 

işleyen, değerlendiren, 
çözüm üreten, en 
verimli çözümü 

uygulayan, sonuçlarını 
izleyerek gerekli 

düzeltmeleri insan 
müdâhalesi olmadan 
yapabilen sistemler 

olarak tanımlayabiliriz.



ödün vermeden günümüz ihtiyaç-
larını karşılayan sistemler olarak 
tanımlayabiliriz.

Akıllı ve sürdürülebilirlik kavram-
larının inovatif ulaşım sistemleri 
ve yaşanabilir kentler üzerindeki 
etkisi çerçevesinde yapılan çalışma-
lar, “Akıllı Şehir” ve “Akıllı Ulaşım” 
kavramlarını günümüz toplumları 
için benimsenen yaklaşımlar, olu-
şumlar hâline getirmektedir.

Artan nüfus ve kentleşme ile bir-
likte, şehirlerdeki trafik hacmi her 
geçen gün giderek artmaktadır. 
Aynı zamanda üretim mâliyetleri-
nin düşürülmesi amacıyla üretim 
hacimlerinin artırılmasıyla birlik-
te üretim merkezleriyle tüketim 
alanları olan yaşam alanları arasın-
daki mesafeler de uzamaya başla-
mıştır. Tüm bu gelişmeler, lojistik 
taşımacılık ile birlikte hem insan 
hem de yük hareketliliğinin artma-
sına neden olmuştur. Özellikle şe-
hir içi trafiğinde yaşanan sıkışıklık-
lar bir süre yeni yollar inşâ edilmesi 
ve mevcut yol kapasitelerinin artı-
rılması ile çözülmeye çalışılsa da 
alan darlığı ve mâliyetlerin artması 
farklı çözüm arayışlarına gidilme-
sini gerekli hâle getirmiştir. Tekno-
lojide özellikle ulaştırma ve haber-
leşme alanındaki hızlı gelişmeler, 
bu çözüm arayışlarında önemli fır-
satlar sunmuştur. Teknolojiden ya-
rarlanılarak kentlerdeki trafik ve 

ulaşım sorunlarına çözümler sun-
mak için “Akıllı Ulaşım Sistemleri 

(AUS)” uygulamaları ve hizmetleri 
geliştirilmeye başlanılmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ta-
rafından 2020 yılında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnâmesi ile yürürlüğe 
giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistem-
leri Strateji Belgesi ve 2020-2023 
Eylem Planı’nda[3], Akıllı Ula-
şım Sistemleri, “seyahat sürelerinin 
azaltılması, trafik güvenliğinin artı-
rılması, mevcut yol kapasitelerinin 
etkin ve verimli kullanılması, hare-
ketliliğin artırılması, enerji verimlili-
ği sağlanarak ülke ekonomisine katkı 
sağlanması ve çevreye verilen zararın 
azaltılması gibi amaçlar doğrultusun-
da geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı 
merkez arasında çok yönlü veri alışve-
rişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol 
mekanizmaları içeren sistemler” ola-
rak tanımlanmaktadır. 

Güvenli trafik akışı sağlamak ama-
cıyla uygulamaya konan sinyali-
zasyon sistemleri, akıllı ulaşım sis-
temlerinin ilk uygulamalarından 
sayılabilir. Zaman içerisinde tek-
nolojideki ilerlemeler doğrultu-
sunda farklı uygulamaların geliş-
tirilmesiyle daha çok yaygınlaşma 
fırsatı bulan akıllı ulaşım sistem-
leri, geçtiğimiz 15 yıllık zaman sü-
recinde ve özellikle son yıllarda 
“Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketli-
lik” kavramları altında kapsamı ve 
ilgi alanı genişleyerek günümüze 
ulaşmıştır. 

Sürdürülebilirlik, 
gelecek nesillerin

ihtiyaçlarını karşılama 
yeteneğinden

ödün vermeden 
günümüzün ihtiyaçlarını
karşılamaya odaklanır.
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Trafik sıkışıklıklarını azaltmak için 
geliştirilen ve genellikle insan mü-
dâhalesi olmadan kontrol sistem-
leri ile oluşturulan adaptif (dina-
mik) kavşak yönetim sistemleri, 
elektronik ücret toplama sistemle-
ri, navigasyon sistemleri, değişken 
mesaj işaretleri, akıllı otopark uy-
gulamaları gibi sistem ve uygula-
malar AUS alanının önemli konu-
ları olarak değerlendirilmektedir. 
Günümüz konseptlerine bakıldı-
ğında, çevre dostu ve sera gazı salı-
nımını minimize eden yeşil enerjili 
ulaşım çözümleri, kapıdan kapıya 
yolculuk planlamasına olanak sağ-
layan “Hizmet Olarak Hareketlilik 
(MaaS-Mobility as a Service)” uy-
gulamaları ve son zamanlarda ol-
dukça gündemde olan otonom ve 
bağlantılı araç çalışmaları, AUS ala-
nının en gözde konuları olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Dünyadaki ulaşım trendleri ve ül-
kemizin AUS gereksinimleri göz 
önünde bulundurularak hazırla-
nan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistem-
leri Strateji Belgesi ve 2020-2023 
Eylem Planı’nda, önümüzdeki dö-
nemde ülkemizde AUS alanındaki 
gelişmelere yön vermesi açısından 
beş temel stratejik amaç ve bunla-
ra bağlı 31 adet eylemin yer aldığı 
görülmektedir. Bu eylemlerin ger-
çekleşmelerinin 2023 yılı sonu-
na kadar tamamlanması amacıyla 

çalışmalar, ilgili bakanlıklar, yerel 
yönetimler, akademi, STK iş bir-
likleri ile devam etmektedir. Bel-

gede belirlenen beş stratejik amaç 
şunlardır:

• AUS Altyapısının Geliştirilmesi

• Sürdürülebilir Akıllı Hareketlili-
ğin Sağlanması

• Yol ve Sürüş Güvenliğinin 
Sağlanması

• Yaşanabilir Çevre ve Bilinçli 
Toplum Oluşturulması

• Veri Paylaşımı ve Güvenliğinin 
Sağlanması

Bu beş temel stratejik amaç altında 
belirlenen 31 eyleme ilişkin detay-
lara[3] linkinden ulaşılabilir.

Türkiye Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Derneği 
(AUS Türkiye)
Akıllı Ulaşım Sistemleri çok di-
siplinli bir alandır; mühendislik, 
haberleşme, inşaat, psikoloji, si-
gortacılık, hukuk, akademi gibi 
çok farklı sektörün işin içinde ol-
ması, farklı bakış açılarını günde-
me getirmektedir. Bu olgular doğ-
rultusunda, farklı disiplinlerdeki 
paydaşların tek çatı altında toplan-
masının faydalı olacağı düşünce-
si ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı tarafından hazırlanarak 2014 
yılında yayınlanan ilk Ulusal Akıl-
lı Ulaşım Sistemleri Strateji Belge-
si (2014-2023) ve Eki Eylem Planı 
(2014-2016)’da[4] yer alan “Akıllı 
ulaşım sistemlerinin sağlıklı ve doğru 
bir şekilde uygulamaya geçirilebilme-
si için farklı disiplin ve sektörlerden 
paydaşları bir araya getirerek koor-
dine etmek ve öneriler oluşturmak 

Akıllı Ulaşım Sistemleri 
çok disiplinli bir 

alandır; mühendislik, 
haberleşme, inşaat, 

psikoloji, sigortacılık, 
hukuk, akademi gibi 

çok farklı sektörün işin 
içinde olması, farklı 

bakış açılarını gündeme 
getirmektedir.



amacıyla bir çatı sivil toplum kurulu-
şu (AUS Türkiye) kurulması” eylemi 
doğrultusunda, Türkiye Akıllı Ula-
şım Sistemleri Derneği (AUS Tür-
kiye) 20 kurucu üye ile kurulmuş 
ve hâlihazırda 50 üyesi ile güçlene-
rek yoluna devam etmektedir.

AUS Türkiye tarafından 2019 ve 
2020 yıllarında SUMMITS Ulusla-
rarası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zir-
vesi’ni başarı ile gerçekleştirmiş-
tir. 2021 yılında pandemi nedeni 
ile gerçekleştirilemeyen zirvenin 
üçüncüsünü, 9-10 Mart 2022 ta-
rihlerinde Ankara’da gerçekleşti-
rilmesi amacıyla çalışmalarımıza 
başladık.

Derneğimizin diğer bir çalışma-
sı ise 2022 yılında beşincisi ger-

çekleştirilecek olan ve AUS alanın-
da çalışan, emek veren, alın terini 

döken kişi, kurum ve kuruluşla-
rı desteklemek, bilinirliklerini ar-
tırmak, çalışmalarından sektörün 
diğer paydaşları ile vatandaşların 
haberdar olmalarını sağlayarak bu 
kişi, kurum ve kuruluşları destek-
lemeye yönelik “AUS Türkiye Ula-
şımda Aklın Yolu Ödülleri” etkinli-
ğidir. Bu etkinlik kapsamında AUS 
alanındaki çalışmaları farklı kate-
gorilerde ödüllendirmekteyiz.

Akıllı Şehirler, 
Akıllı Ulaşım
Ulaşım ihtiyaçları, insanların yer-
leşik hayata geçip birlikte yaşama-
ya başlaması ve şehirlerin ortaya 
çıkmasıyla başlamıştır. Özellikle 
18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile bir-
likte şehirleşme süreci hız kazan-
mıştır. Sağlık, eğitim ve kültürel 
faaliyetlerin şehirlerde yoğunlaş-
ması sonucu yaşam kalitesinin ön-
ce şehirlerde artması ve bu artışın 
kırsal kesimlere yeterince yansı-
maması, kırsaldan kente kont-
rolsüz göçü tetiklemiş; şehirlerde 
planlama, yönetim, güvenlik, ula-
şım ve düzenleme gibi alanlarda 
çeşitli sorunlar yaşanmasına sebep 
olmuştur. Bunun sonucunda şe-
hirlerin geleceğe yönelik planlan-
ması ve akıllı çözümlerin gereklili-
ği ve dolayısıyla insanların yaşam 

Kontrolsüz göç ile 
birlikte şehirlerin 
geleceğe yönelik 

planlanması ve akıllı 
çözümlerin gerekliliği 

ve dolayısıyla insanların 
yaşam kalitesinin 

artırılması zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır.
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kalitesinin artırılması zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişme-
ler sonucunda Akıllı Şehir (Smart 
City) kavramı gelişmiştir. Akıllı şe-
hirler, çevreye uyumlu, fiziksel, di-
jital ve insan sistemleri ile bireyle-
rin yaşam kalitesini artıran, onlara 
modern, rekabetçi, fonksiyonel ve 
sürdürülebilir bir gelecek sunan, 
ileri yaşamsal teknolojiler ile des-
teklenmiş şehirlerdir.

Akıllı şehir kavramı birçok bileşen-
den oluşmaktadır; İnsan, çevre, 
enerji, mobilite/ulaşım, ekonomi, 
eğitim ve öğretim, sağlık, sosyal 
hizmetler, su, güvenlik, yaşam, yö-
netişim bunlardan bazılarıdır. Bu 
başlıklar arasında en önemli bile-
şenlerden birinin “mobilite/ula-
şım” olduğunu rahatlıkla söyleye-
biliriz. Özellikle büyük şehirlerde 
yaşayan vatandaşların en önemli 
ve öncelikle çözüme ulaştırılması-
nı bekledikleri temel gereksinim, 
ulaşım ihtiyaçlarının karşılanma-
sıdır. Günlük yaşam rutini içeri-
sinde yaşanan zaman kayıpları ya-
nında, geleceğimizi tehlikeye atan 
sera gazlarının yayılımında önemli 
unsurlardan biri olan ulaşım; akıl-
lı şehircilik kavramı içerinde öne 
çıkmaktadır. 

Akıllı ulaşım sistemleri konusu ilk 
olarak karayolu uygulamaları ile 

ortaya çıkmış olmasına rağmen; 
bugün dünyada gelinen noktada 

etkin ve verimli bir ulaşım ağından 
söz etmek için kara, demir, hava ve 

deniz yollarının birlikte düşünül-
mesi, farklı ulaşım modları arasın-
daki entegrasyon süreçlerinin iyi 
planlanması gerekmektedir. 

Akıllı ulaşım sistemlerinin trafik-
te yaşanan zaman kayıplarını en 
aza indirirken; aynı zamanda da-
ha konforlu ve çevreci bir yaşama 
katkı sunması beklenmektedir. Bu-
gün ülkemizdeki birçok şehrimiz-
de toplu taşımada artık nakit para 
kullanılmamaktadır. Tüm şehirler-
de ve tüm toplu taşıma modlarında 
geçerli olacak tek kart uygulaması-
nın hayata geçirilmesi için Ulusal 
Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi 
ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer 

Akıllı ulaşım 
sistemlerinin trafikte 

yaşanan zaman 
kayıplarını en aza 

indirirken; aynı zamanda 
daha konforlu ve 

çevreci bir yaşama katkı 
sunması beklenmektedir.



alan eylem doğrultusunda, PTT 
tarafından yürütülen çalışmalar-
da pilot uygulama aşamasına ge-
linmiştir. Elektronik ücret topla-
ma konusunda ülkemizdeki birçok 
özel sektör firması, dünya çapında 
uygulamalar gerçekleştirirken bir-
çok yabancı şehirde bu firmaların 
operasyonlarını yürütmekte oldu-
ğu bilinmektedir.

Akıllı ulaşım sistemleri uygulama-
ları daha hızlı, güvenli ve konforlu 
ulaşım hizmeti sağlamaya yönelik 
olsa da sihirli değnek değildir. Ar-
tan nüfus ve hareketlilik ihtiyacı, 
zamanın gittikçe değer kazanma-
sından dolayı insanların zaman-
larını verimsiz ve boşa harcamak 
yerine ana uğraş alanlarında de-
ğerlendirmek istemeleri, dar ala-
na sıkışan yoğun insan trafiği, in-
sanların gereksinimlerini temin 
etmede daha uzun mesafe kat et-
mek durumunda kalmaları, ulaşım 
ihtiyaçlarının artarak devam etme-
sinde etkili olmaktadır. Şehirler 
için çok önemli olan toplu taşıma 
hizmetlerinin Covid-19 pandemisi 
nedeni ile câzibesini kısmen yitir-
mesi ve insanların hijyen koşulla-
rını dikkate alarak bireysel ulaşım 
araçlarına daha fazla yönelmesi, 
ulaşım tercihlerinin değişiminde 
ve alternatif çözümler üretilmesin-
de rol oynamaktadır. 

Ulaşımda mikro mobilite çözüm-
lerinin (yaya, bisiklet, e-skuter gi-
bi) son yıllarda oldukça gelişmekte 

olduğunu görmekteyiz. Yaşanabilir 
bir çevre için ulaşımdan kaynaklı 
sera gazı salınımlarını sıfırlayarak 

karbon nötr bir ulaşım sistemi kur-
mak, gelişmiş ülkelerin öncelikleri 

arasında yerini almıştır. Ülkemiz-
de de başta büyükşehir belediye-
lerimiz olmak üzere birçok beledi-
yemiz bisiklet yolları yaparak bu 
amaca katkı sunmaktadır. Geçti-
ğimiz aylarda yayınlanan e-Sku-
ter Yönetmeliği, bu amaç doğrul-
tusunda atılan önemli adımlardan 
birisidir.

Akıllı şehir bileşenleri arasında en 
önemli başlıklardan biri olan akıl-
lı ulaşım sistemlerinin olmazsa ol-
mazı ise birlikte çalışabilirliktir. 
Birlikte çalışabilirlik farklı üretici-
lerin ürün ve hizmetlerinin, aynı 
çatı altında sorunsuz bir şekilde 
çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu-
nun sağlanması ise ürün ve hiz-
metlerin belli standartlar dâhilin-
de üretilmesi, üretilen verilerin 
tüm kullanıcılara belirlenen for-
matlarda sunulması ile mümkün-
dür. Bu noktada AUS Mimarisi 
devreye girmektedir. 

AUS Mimarisi
AUS Mimarisi, entegre bir AUS ya-
pısını ve nasıl çalışacağını tanımla-
yan kavramsal bir tasarımdır. Bu 
tasarım AUS yapısal özelliklerini 
ortaya koyarken genel olarak temel 
bileşenleri; detayda ise tüm sistem 
bileşenlerini tanımlamaktadır. 

Akıllı şehir bileşenleri 
arasında en önemli 

başlıklardan biri 
olan akıllı ulaşım 

sistemlerinin olmazsa 
olmazı ise birlikte 

çalışabilirliktir.
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Toplumların ihtiyaçları ve öncelik-
leri birbirinden farklı olacağından 
ülkelerin AUS Mimari yapısı da bu 
özelliklere bağlı olarak değişmek-
tedir. Çok geniş bir coğrafyaya ve 
dağınık bir yerleşim yapısına sahip 
olmasından dolayı özel araç kul-
lanımının yaygın olduğu Ameri-
ka’nın AUS Mimari yapısı, dar bir 
alanda yoğun bir nüfusu barındı-
ran ve ulaşımı özel araçtan ziyâde 
toplu taşıma ağırlıklı olan Singa-
pur’un Ulusal AUS Mimari yapısı 
farklılık göstermektedir.

AUS Mimari yapısı, kurulacak sis-
temlerin birlikte çalışabilirliği açı-
sından olmazsa olmazıdır. Bu ne-
denle hazırlanan Ulusal Akıllı 
Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Ey-
lem Planı’nda Ulusal Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Mimarisi’nin hazırlan-
ması öncelikle ele alınmış ve bu 
konuda Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı ile TÜRKSAT A.Ş. arasında 
protokol imzalanarak çalışmalara 
başlanmıştır. Ulusal AUS Mima-
risi’nin devreye girmesi ile ülke-
mizdeki özellikle ürün ve hizmet 
üreticileri geleceğe yönelik tek-
nik planlamalarını rahatça yapa-
bilecek; yapılan çalışmalar belli bir 
standartta olacağından birbirleri 

ile iletişim sağlamaları mümkün 
olacak ve böylece AUS çalışmaları 
ülkemizde hızlanarak artacaktır. 

Ulusal AUS Mimari yapısının ül-
kelerin önceliklerine göre farklılık-
lar göstermesinin doğal olduğunu 
ifâde etmiştim; ancak günümüzde 
başta lojistik olmak üzere çok ciddî 
oranda sınır ötesi hareketlilik ya-
şanmaktadır. Sistemlerin ülkeden 
ülkeye farklılık göstermesi aksak-
lıkların yaşanmasına neden olaca-
ğından, Ulusal AUS Mimarisi be-
lirlenirken bu hususların dikkate 
alınması gerekecektir. Ülkemizin 
doğu batı aksı üzerinde bulunması, 

Avrupa ve Asya arasında geçiş gü-
zergâhında bulunması, Ulusal AUS 
Mimarisi belirlenirken dikkat edil-
mesi gereken önemli hususlar 
arasındadır. 

Otonom ve Bağlantılı 
Araçlar, Kooperatif 
AUS (K-AUS)
Akıllı ulaşım teknolojileri alanın-
da öne çıkan konulardan biri de 
otonom ve bağlantılı araçlardır. 
Otonom araç ifâdesi ile nihâyetin-
de bir insan sürücünün yer alma-
dığı araçlar kastedilmektedir. Bu 



konuda üniversitelerimiz ile birlik-
te özel sektör firmalarımız önem-
li çalışmalar yürütmektedir. Ford 
Otosan, 4. seviye bir kamyon üre-
terek denemelerini gerçekleştir-
mektedir. Belirlenen güzergâh üze-
rinde hareket ederek toplu taşıma 
hizmeti veren bir otonom otobüs, 
KARSAN ve ADASTEC firmala-
rı tarafından başarı ile üretilerek 
deneyleri tamamlanmış ve seri 
üretim yapılacak aşamaya getiril-
miştir. Yerli ve millî imkânlarla ge-
liştirilen 4. seviye otonom otobüs, 
yurt dışı belediyelerince de alına-
rak test edilmeye başlanmıştır.

Bağlantılı araçlar ise kendi arala-
rında ve aynı zamanda altyapı ile 
haberleşerek hareket eden araçlar 
anlamında kullanılmaktadır.

Kooperatif AUS (K-AUS), karayo-
lu taşımacılığının verimliliğini, gü-
venliğini ve çevresel performansı-
nı artırmayı amaçlayan, araçların 
birbirleriyle (V2V) ve çevresindeki 

yol altyapısıyla (V2I) doğrudan et-
kileşime girmesini sağlayan ye-
nilikçi teknolojilerden biridir[3]. 
Ülkemizde de henüz çalışmaları-

na yeni başlanan K-AUS, özellik-
le Avrupa Birliği ülkelerinde test 
koridorlarının oluşturulması ve 
otonom/bağlantılı araç uygulama-
larının geliştirilmesiyle gündem-
de olan önemli bir çalışmadır ve 

Avrupa’da bazı akslarda deneme-
leri yapılmaktadır. Ülkemiz için bu 
çerçevede ilk olacak İstanbul Has-
dal Kavşağı ile İstanbul Havalima-
nı arasında bir K-AUS Test ve Uy-
gulama Koridoru oluşturulması 
için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda proje çalışma-
larına başlanmıştır.

Özetlemek gerekirse, sistemleri 
akıllandırarak elbette yaşamın her 
alanında önemli kazanımlar elde 
edilmektedir. İnsan müdâhalesi-
nin dolayısıyla hatalarının sistem 
dışında bırakılmasının, belli bir gü-
venlik, hız ve rasyonalite sağlaya-
cağı açıktır; ancak insan yaşamını 
kolaylaştıran sistemlerin aklının, 
onları oluşturan insanların aklı ile 
doğru orantılı olduğunu; dolayısıy-
la akıllı sistemlerin, akıllı insanla-
rın gayretleri ile oluşturulacağını 
göz ardı etmememiz gerekir. 

Dipnotlar
[1] https://www.lexico.com/definition/sustainability?locale=en
[2] https://aypek.com.tr/innovation/sustainability/
[3] https://hgm.uab.gov.tr/uploads/pages/akilli-ulasim-sistemler-aus/ulusal-akilli-ulas-im-sistemleri-strateji-belgesi-ve-2020-

2023-eylem-plani.pdf
[4] https://hgm.uab.gov.tr/uploads/pages/strateji-eylem-planlari/aus.pdf

İnsan yaşamını 
kolaylaştıran sistemlerin 

aklının, onları 
oluşturan insanların 
aklı ile doğru orantılı 
olduğunu; dolayısıyla 

akıllı sistemlerin, akıllı 
insanların gayretleri ile 

oluşturulacağını göz ardı 
etmememiz gerekir.
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ehir ve medeniyet 
ayrılmaz iki kav-
ramdır. Medeniyet-
siz şehir, şehirsiz 
medeniyet düşünü-
lemez. Medine kö-

kenlidir medeniyet. İşte bu yüzden 
gelişme, ilerleme İslâm medeni-
yetinde insan merkezlidir. İnsana 
faydalı olmayan her yenilik ya da 
teknoloji arzu edilen gelişme de-
ğildir. En nihâyetinde milyonlar-
ca insanın ölümüne sebep olan, 
Dünya savaşlarını çıkaran ve hat-
ta demokrasi götürme bahanesi ile 
katlettikleri milyonların sorumlu-
su Batı uygarlığıdır. Son yüzyılda 
teknoloji, Batı’nın elinde en bü-
yük silaha dönüştü. Ve bu silah, sö-
mürülen ülkelerde demokrasi ile 
yönetildiklerini zannederlerken, 
dev şirketlerin elinde kendileri-
ne geri döndü. Yapay zekâ, retina 
tarama, yüz tanıma, cep telefon-
larından dinleme ve şehrin her 
yanına yerleştirdikleri kamera ta-
kip sistemleri ile âdeta açık hava 

hapishanesinde yaşamaya başladı-
lar. Korku ve paranoya, yaşama bi-
çimi hâlini aldı. Ve bu hayat şekli-
nin sinemaya yansıması da ütopya, 
distopya olarak bilimkurgunun alt 

türlerinin ortaya çıkması ile neşvü-
nemâ buldu.

Lumiere Kardeşler’in ilk film gös-
terimlerinin ardından henüz yedi 

Ş

“Sinema bir değişim içindedir, seyircisi olan bizlerin 
yapabilecekleri tek şey ise onu adım adım izlemektir, her 
zaman yaptığımız gibi.”

Giovanni Scognamillo

‹ 72 73 ›ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2021-18 SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR



yıl geçmeden Georges Melies adlı 
sinemacı, 1902 yılında Aya Seya-
hat filmini çeker. Bu film iz bırakan 
bir bilimkurgu yapımdır ve Melies 
sinemada kurgulu ve konulu hikâ-
ye anlatılabileceğini dünyaya gös-
termiştir. Ardından 1927 yılında 
Fritz Lang’ın yönettiği ve sessiz 
sinema tarihinin devâsâ prodük-
siyonu Metropolis filmi sinemada 
yeni bir çığır açar.

Metropolis (1927)
Bilimkurgu filmlerinin ilk ve en 
önemli temsilcilerinden olan ‘Met-
ropolis’ fütüristik bir şehirde ge-
çen, işçi sınıfı ve yönetici sınıf ara-
sındaki çatışmayı konu alan, ilk 
defa insan şeklinde bir makine-
yi yani robotu izleyici ile buluştu-
ran, insanî olanla mekanik olanı 
yan yana ele alan bir filmdir. Met-
ropolis filminde gökyüzüne ya-
kın denecek yükseklikte, çok katlı, 
yüksek, devâsâ modern yapılar ve 
yüzlerce metre yükseklikten geçen 
trenler ve otoyollar ile günümü-
zün bilgisayar monitörlerine ben-
zeyen cihazlar bulunur. Sonraki 
yıllarda çekilecek bilimkurgu film-
lere, şehirlerin mimarisine esin 
kaynağı olacak olan bir yapımdır 
Metropolis.

Beşinci Element (1997)
Gişe anlamında adından söz ettir-
meyi başarmış yakın sayılabilecek 

bir dönemde çekilen diğer bir ya-
pım ise 5. Element filmidir. Yönet-
menliğini Luc Besson’un yaptığı 

1997 Fransız yapımı filmin hikâye-
si 23. yüzyılın New York şehrinde 
geçmektedir. Dünya yok olmanın 
eşiğindedir. Her 5000 yılda bir geri 
dönerek hayatı yok etmeye çalışan 

şeytanî güç, bir gezegen biçiminde 
hızla dünyaya yaklaşmaktadır. Tek 
kurtuluş beşinci güç olarak adlan-
dırılan, kimsenin ne olduğunu bil-
mediği elementin dünyaya ulaşma-
sıdır. Korben Dallas (Bruce Willis), 
Amerikan Ordusu’ndan atılmış, 
geçimini taksi şoförlüğü yaparak 
sürdüren biridir. Dallas, kâinatı 
korumakla görevlendirilmiş, süper 
güçleri olan uzaylı kız Lelloo (Mil-
la Jovovich) ile tesadüfen bir ara-
ya gelince, dört elemente ait taşları 
bulup beşinci elementi oluşturma 
görevini üstlenirler. Ancak ödül av-
cısı iş adamı Zorg (Gary Oldman) 
da bu taşların peşindedir. 

“5. Element filminde gelişmiş tek-
noloji ve kalabalık nüfusun etkisiy-
le şehirler dikine geliştiği için, in-
sanların zeminle temas neredeyse 
kesilmiştir. Ulaşım ve iletişim ağ-
ları, günümüzün iki boyutlu etki-
leşiminden çıkaran, uçan arabalar, 
dikeyde çok katmanlı ulaşım aks-
ları gibi etkenlerle birlikte resme-
dilmiştir. Bu çok katmanlı yaşama 
biçimi, sosyal hayata da entegre 
olmuştur. Kamusal mekân olarak 
kullanılan açık alanlar, yapı teras-
ları ve balkonlar aracılığıyla çözül-
mektedir. Akıllı sistemlerle birlikte 
evlerin boyutu küçülerek her şey 
mekanikleşmiş ve az mekânda çok 
fonksiyon çözülmeye çalışılmıştır. 
Ekosistem ve doğa anlamında her-
hangi bir durum gösterilmemek-
te ve yüksek yapılaşma sonucu 
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kullanılmayan zemin katmanı ise 
âtıl durumda resmedilmiştir.”(1)

Sosyolog Ramazan Kurtoğlu da 5. 
Element filmini toplumsal açıdan 
değerlendirirken verdiği açık ve ka-
palı mesajlara dikkat çeker. “Beşin-
ci Güç (Element) savaş karşıtı bir 
kurguya sahiptir. Yaratılışın mer-
kezine aşkı oturtur ve onun sih-
riyle varoluşu kurtararak Kabalis-
tik-Hristiyan formatı masalsı bir 
finalle noktalanır. Film, teknoloji-
yi kötü niyetli insanlara bıraktığı-
mızda hakîkaten varlığımızı sona 
erdirecek ateşi kendi nefesimiz-
le söndürmek mecburiyetinde ka-
lacağımız, gelişmiş teknolojinin 
yaratacağı savaş tehlikesi ve dün-
yanın sonu paranoyasının karşısı-
na aşkın ve duyguların muhteşem 
zaferini koymamız gerektiği gi-
bi insanî mesajları dillendirir, gör-
sel şov hâline dönüştürür. Tekno-
loji ve ideoloji ayrılmaz bir şekilde 
birbirine girmiştir. Dünyada tek-
nolojinin kötü kullanımı iyi niyet-
lerin özünün bütünüyle tükendi-
ğini göstermektedir. Hâlbuki sanal 
gerçeklik bizlere yeniden başa ala-
bilme, istediğimiz anda bir oyunu 
sona erdirebilme hürriyetini verir. 
Ve orada her şeyin telâfi edilme-
si mümkündür. Hâsılı Beşinci Ele-
ment Kabala’nın ‘Hayat Ağacı’na 

göndermeler yapan, kıyamet ile 
dünyayı kurtarmak arasında boca-
layan ‘Yaratıcı’ya da rakip olmaya 
çabalayan mesajları içeren ‘ezote-
rik’ bir film...(2) 

Bıçak Sırtı 
(Blad Runner-1982)
Bıçak Sırtı (Blade Runner), Ridley 
Scott tarafından yönetilen 1982 
tarihli ABD yapımı bilimkurgu fil-
midir. Filmin hikâyesi 2019 yılı-
nın Los Angeles şehrinde geçer. 
“Kurulu” Sistem’e problem çıka-
ran replikantları öldürmekle gö-
revli “Bıçak Koşucuları” adlı polis 
biriminden emekli olan Rick De-
ckard (Harrison Ford), köle gibi 

çalıştırılmaktan bıkıp dünya dışı 
bir gezegendeki kolonide Nexus 6 
isyanını çıkartarak yirmi kişiyi öl-
düren replicantları yakalamak ve 
yok etmek için yeniden göreve ge-
tirilir. Replikantlardan biri olan 
Roy Batty’nin (Rutger Hauer) ama-
cı kendisini üreten Dr. Eldon Ty-
rell’i (Joe Turkel) öldürmektir.

Karanlık-boğucu atmosferi, doğ-
mayan güneşi, hiç durmadan ya-
ğan yağmuru, sokaklardaki suçu, 
dev binaları ve gelişmiş teknoloji-
siyle kıyametini bekleyen bir dün-
ya resmedilmektedir. ABD şehir-
leri Asya ağırlıklı, çok kültürlüdür. 

Bıçak Sırtı 
filminden
bir kare
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Şehre devâsâ yapılar bütün heybe-
tiyle hâkim olmaktadır. Gökdelen-
ler arasındaki hava trafiği de çok 
yoğundur. Tüm bilimkurgularda 
olduğu gibi Bıçak Sırtı’nda da rek-
lamlar gökdelenleri kaplamaktadır. 
Tüketim toplumu gelebileceği son 
noktadadır artık. Bu kaotik ortam-
da kollektif çalışan ve birlikte ha-
reket edenler ise ironik bir şekilde 
replikantlardır. Amaçsızca yiyen, 
içen ve şehvetten başka bir şey dü-
şünmeyen insan yığınları, gelecek 
adına iç karartıcı bir hayat sürmek-
tedirler. Bu karanlık dünyada tek-
noloji, insanları çaresiz bir şekilde 
yalnızlaştırmıştır.

Bıçak Sırtı, kara film türünün 
önemli örneklerindendir. Özellik-
le giderek artan yoğun nüfus, kü-
reselleşme, iklim değişikliği ve ge-

netik mühendisliği gibi önemli 
toplumsal konulara göndermeler 
yapar.

Bilimkurgu sinemasının önem-
li özelliklerinden biri hâline ge-
len genetik mühendisliği ve Repli-
kantlar ile ilgili bir başka yapım da 
Kabuktaki Hayalet filmidir. 

Kabuktaki Hayalet 
(Ghost in the Shell)
Mamoru Oshii imzalı 1995 yapı-
mı ünlü animasyon filmi Ghost in 
the Shell’in Hollywood uyarlaması 

olan filmin yönetmeni Rupert San-
ders’tir. 2017 yılında çekilen filmin 
başlıca rollerini de Scarlett Johans-
son, Pilou Asbæk ve Takeshi Kita-
no paylaşıyorlar. 

Korkunç bir kazadan kurtarılan 
Binbaşı Mira Killian, geçmişine 
dâir hiçbir şey hatırlamamakta-
dır. Vücudu kurtarılamayan genç 
kadına dünyanın en tehlikeli suç-
lularını durdurması ve siber-ge-
liştirilmiş insan türünün ilk örne-
ği olması adına kusursuz bir vücut 
yapılır.

Sahne, devâsâ bir laboratuvarda 
âdeta cenin hâlindeki yeni beden 
giydirilmiş Mira’nın hayat bulmuş 
hâli ile başlar. Yeniden üretim sü-
recini takip eden Hanka firmasının 
patronu, doktora sorar:

“İşe yarayacak mı?”

“Kesinlikle! Makine liderlik ya-
pamaz. Yalnızca emirleri uygular. 
Makine hayal edemez, önemseye-
mez veya sezemez ama siberne-
tik bedendeki bir insan zihni ola-
rak Mira, bunları ve daha fazlasını 
yapabilir.”

“Türünün ilk örneği. İşlevsel hâle 
gelince 9. Şubeye katılacak!” (9. Şu-
be siber suçlarla mücâdele eden poli-
siye birim).

“Lütfen yapma! Kompleks bir insa-
nı makineye indirgiyorsun.”

“Onu makine olarak düşünmü-
yorum. O bir silah! Şirketimin 
geleceği.”

10 yıl sonra işlevsel hâle gelen Mi-
ra artık 9. Şubenin elemanıdır. Te-
rörizm, insanların zihinlerine girip 
onları kontrol eden yeni bir boyu-
ta ulaşmıştır ve Binbaşı Mira, bu 
suçlarla mücâdele etmektedir. Mi-
ra, fütüristik şehrin fantastik ge-
celerinde siber suçluların korku-
lu rüyasıdır. Devâsâ boyutlardaki 
binaların en tepelerinde “dinleme 
ve takip” yapar. Yollar geniş ve çok 
katlıdır. Binalardan doğrudan ze-
mine dikey iniş yapabilen araçlar, 
uçan arabalar, havada asılı giden 
trenler ve neonlar, devâsâ reklam 
panoları, 3D hologramlar binaları 

Kesinlikle! Makine 
liderlik yapamaz. 
Yalnızca emirleri 

uygular. Makine hayal 
edemez, önemseyemez 

veya sezemez ama 
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yapabilir.

Mamoru Oshii
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kaplamaktadır. Binalar iç içedir. 
Belki bu yüzden olsa gerek, emni-
yet ve kontrol ön plandadır. Sürek-
li güvenlik ikazı anonsları duyulur.

Geceler gündüzlerden daha albe-
nilidir. Filmde gündüz sahnesi yok 
denecek kadar azdır. İnsanların ta-
mamına çip takılmıştır. Bu çip sa-
yesinde kontrol altında tutulur, 
eğitimleri bu çip aracılığı ile yapılır, 
öğrenecekleri yeni meslek ve bilgi 
bu çipler aracılığı ile direkt beyne 
gönderilir. “İnsanlar artık tatminde 
dünyevî sınırlarında dolaşmaktadır.” 
Fakat burada din yoktur. İnsanî 
olan hiçbir şey yoktur.

Şeytanî arzuların ve egolarının 
tutsağı yığınlar vardır. Burada ruh 
yoktur. Hanka robotik firmasının 
başkanı Dr. Osmond, Afrikalı kralı 
ağırlamaktadır. İş görüşmesine ge-
lir sıra:

Kral: “Sizin için ne yapabilirim Dr. 
Osmond?

Dr. Osmond: “Bence asıl konu-
muz sizin için ne yapabiliriz? Bu 
dünyanın yüzde 73’ü siber geliş-
menin değerini anlıyor. Siz geride 
mi kalacaksınız?”

Kral: “Halkım siber geliştirmeyi 
kabul ediyor. Ben de öyle! Ama in-
san ruhu ile uğraşmanın, benlik ve 

kişilik açısından tehlikesini kimse 
anlamıyor.”

Derken toplantı basılır ve Hanka 
başkanının beyni hacklenir. İşte 
film de burada başlar. Binbaşı Mi-
ra, yeni bir düşmanla yüzleşmeye 
hazırlanırken kendisine yalan söy-
lendiğini, hayatının kurtarılmadı-
ğını ve çalındığını öğrenecektir.

Teknolojik ilerlemenin sınırların-
da dolaşan filme, makine-insan ka-
rışımı bir türün eleştirel denemesi 
de denilebilir. Kabuktaki Hayalet 
filminin görsel efektler ve kadraj-
ları muazzam. Geleceğin bol rek-
lamlı, bol hologramlı, rengârenk 
alımlı bir görsel şova dönüşen gör-
selleri ve bir site devletini andıran 
kalabalık dünyası da oldukça başa-
rılı aktarılmış. Jenerik, filmin içe-
riğini kapsayıcı ve müzik kullanımı 
ise gerçekten yerli yerinde ve dik-
kat çekici. 

Azınlık Raporu 
(Minority Report)
Ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. 
Dick’in eserinden yönetmen Ste-
ven Spielberg tarafından sinemaya 
uyarlanan film, 2054’te ABD’nin 
başkenti Washington DC’de geçi-
yor. Başlıca rollerini Tom Cruise, 
Kathryn Morris, Colin Farrell’in 
paylaştıkları film, 2002 yılında 

Dikkat çekici ve bir o 
kadar da ilginç olan 

2002 yapımı bir filmin 
gelecek öngörüsüdür. 

Göz tanımlaması yapan 
kapılar, etkileşimli 
gazete ve dergiler, 
uçan polis araçları 

gibi fütüristik taşıtlar 
filmdeki mekân ve 
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vizyona girdi. Dedektif John An-
derton, psişik güçlere sahip kâhin-
ler ve bazı teknolojik aygıtlar saye-
sinde cinayetleri daha işlenmeden 
önce fark edip suçluları yakalayan 
özel bir polis biriminin başındadır. 
Psişik canlılar olan “Pre-Cogs”ların 
yanılma payları neredeyse yok gi-
bidir. Bundan yıllar önce trajik bir 
şekilde oğlunu kaybeden Ander-
ton tüm gücünü ve arzusunu sis-
teme vermiş böylece kendisinin 
yaşadığına benzer bir olayı başka-
larının da yaşamasına engel olma-
ya çalışmaktadır. Bu olayın üzerin-
den altı yıl geçmiştir ve onun tek 
arzusu kurmuş oldukları sistemin 
kusursuz işleyişini sağlamaktır. 
Anderton’ın bu konuda asla şüp-
hesi yoktur. Onun kusursuz işle-
diğine inandığı sistem, birdenbi-
re tersine döner. Tâ ki sistem onu 
bir numaralı şüpheli ilân edene ka-
dar. Anderton’ın şefi olduğu birim, 
cinayet suçlamasıyla onun peşine 
düşer. Avcı, artık av olmuştur.

Dikkat çekici ve bir o kadar da il-
ginç olan 2002 yapımı bir filmin 
gelecek öngörüsüdür. Göz tanımla-
ması yapan kapılar, etkileşimli ga-
zete ve dergiler, uçan polis araçla-
rı gibi fütüristik taşıtlar filmdeki 
mekân ve ürün tasarımlarına ör-
neklerdir. Gözetlenen toplum üze-
rinde oluşturulan en büyük algı yö-
netimi alışveriş eylemi üzerinedir. 

Gücü ve teknolojiyi ellerinde tu-
tan dev şirketler, insanların kişi-
sel bilgilerine ulaşarak sokakta yü-
rürken dahi kişiye özel reklamlar 
gösterebilmektedir. 

Ulusal güvenlik, adalet sistemi, gö-
zetim ve denetim sistemleri ve in-
sanları tüketime yönlendirme bi-
çimleri üzerine eleştiri niteliğinde 
olan filmin geneline yayılmış bir 
alışveriş teması mevcuttur. Filmde 
insanların gözetimi teknoloji des-
teği ile birlikte üst boyutlara ulaş-
mıştır. Özel şirketlerin insan ha-

yatları üzerindeki aşırı kontrolleri 
dikkat çekmektedir. Kişilerin zi-
hinleri sürekli olarak ticârî odak-
lı reklamlara mârûz kalmakta-
dır. Her yerde, her şekilde mevcut 

olan devâsâ ekranlar retina tara-
yıcıları ile ortak çalışmakta ve ya-
yın alanına giren potansiyel müş-
terilerin kimlik bilgilerini analiz 
etmekte, adlarına özel çağrılarda 
bulunmaktadırlar. 

Filmde bulunan alışveriş eylemi-
ne eklemlenmiş teknolojik uygu-
lamalardan bir diğeri de insanların 
veri tabanlarından elde edilen bil-
giler doğrultusunda tüketimi ar-
tırmaya yönelik bir uygulamadır. 
Alışveriş merkezinde yer alan bir 
giyim mağazasında, müşterilerin 
daha önce yapmış oldukları alışve-
rişlerde aldıkları ürünler sıralana-
rak bir veri tabanı oluşturulmakta 
ve bu bilgiler müşterinin mağazaya 
tekrar geldiğinde yönlendirilmesi 
sağlanmaktadır. Bu yönlendirme 
ise müşterinin karşısına çıkan ho-
logram sayesinde birebir ilişkinin 
simule edilmesi yoluyla gerçekleş-
tirilmektedir. Mevcut bir alışve-
riş merkezine yapılan bu teknolo-
jik eklemlemeler sonucu mekânın 
kimliği inkâr edilemez ölçüde de-
ğişikliğe uğramıştır. Mekânın her 
yerinde hologramlar ve sürekli de-
ğişen görüntüler mevcuttur. Gö-
rüntülerin aktarılması için gere-
ken ekranlar duvarlar, yatay ve 
dikey yüzeylerin tamamını kapla-
mış, mekânı ışıklı, oldukça hare-
ketli, dinamik ve yorucu bir mekân 
hâline getirmiştir. Filmde yer alan 
alışveriş merkezi, tüketim eylemi-
nin teknolojik ve dijital destekle 
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mekânı nasıl dönüştürdüğünün 
örneğidir.(3)

Steven Spielberg, Azınlık Rapo-
ru filmine başlamadan önce çeşit-
li sahalardaki fütüristleri toplayıp, 
onlarla üç gün boyunca gelecekte 
insanlığı nelerin beklediği, yaşana-
bilir şehirleri, sosyal hayatı, gelece-
ğin kültürel ortamını tartışmıştır. 
Bu tartışmaların ışığında şehri ve 
filmin görsellerini yeniden inşaa 
etmiştir. Aksiyonu, gerilimi ve bi-
lim-kurguyu oldukça iyi harmanla-
yan bir yapım Azınlık Raporu.

Yakın geleceğe dâir bir başka ya-
pım Ada filminde ise insanlara ye-
dek parça olması için üretilen klon 
insanlara bir sayfa açılıyor.

Ada (The Island)
Yönetmenliğini Michael Bay’ın 
üstlendiği, 2005 yapımı filmin 

başlıca rollerini Ewan McGregor ve 
Scarlett Johansson paylaşıyorlar. 

Lincoln Six Eco (Ewan McGregor) 
ve Jordan Two-Delta (Scarlett Jo-
hansson) ütopik ama dışa kapalı 
bir tesiste yaşamaktadırlar. Âdeta 
Truman Show’u hatırlatan bir at-
mosfer vardır.

Jenerikle başlayan ve seyirciyi şaş-
kına çeviren bir kâbusla uyanan 
Lincoln, kan ter içinde kalmıştır. 
Yapay zekâ, uyku ve pisuarda idrar 
tahlili yaparken bir yandan da mer-
keze bilgi verir ve beslenme prog-
ramı çıkartır. Ortam rüya gibi kar 
beyazından alarm durumuna geçer 
ve kırmızı olur. Lincoln, bilekliğin-
deki barkodu okutunca otomatik 
dolaplar açılır ve beyaz ayakkabı-
lar ile beyaz ütülü elbiseleri seçer! 
Aynı anda ise yapay zekâ “dış dün-
ya”dan sahte ve yanıltıcı haberler 
vermektedir. “Dışarıdaki hava kir-
liliği yüzde 85, güneşli ve yumu-
şak!” gibi...

Lincoln sosyal alana geçer. Yürüyen 
insanların tamamı bembeyaz, kir-
den arıtılmış, son derece hijyenik 
şartlarda yaşadıkları anlaşılmak-
tadır. Ortama müzik ve Ada çeki-
lişi reklamları anonsları hâkimdir. 
Yarı mutant, kopya insanlar için 
her türlü konfor düşünülmüştür. 
Onların “düşünmemeleri”ni sağla-
yacak her türlü ortam sağlanmış 
onlara ortak anılar yüklenmiştir. 
Fakat kopya kadın Jordan 2 Delta 

Yapay zekâ, uyku ve 
pisuarda idrar tahlili 
yaparken bir yandan 

da merkeze bilgi verir 
ve beslenme programı 

çıkartır. Ortam rüya gibi 
kar beyazından alarm 

durumuna geçer ve 
kırmızı olur.

Ada filminden 
bir kare

Ada 
filminden 

bir kare
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ile tanışması ile bazı şeyler değiş-
meye başlar. Merkezin sorumlu-
su Dr. Merrick, Lincoln’u uyarır ve 
onu kontrol etmek için gözlerin-
den mikro sensörleri zorla beyni-
ne gönderir. Göz sinirlerinde iler-
leyecek olan sensörler Lincoln’ün 
“hastalıklarını” 24 saat içinde tes-
pit edip raporlayacaktır.

Sipariş üzerine hamile kalan ve 
doğumu yaklaşan kopya kadınlar-
dan birisine daha Ada piyangosu 
çıkar. Ada’ya gittiğini ve bebeğini 
orada doğuracağını düşündükleri 
kadının bebeğinin alınıp yok edil-
mesine şahit olan Lincoln, kaçma 
planları yapmaya başlar. Kopya ar-
kadaşı Jordan 2 Delta’ya da Ada 

piyangosunun çıkması üzerine ka-
çış planını uygulamaya koyar.

Bilmedikleri bir ortamda, bir za-
manlar yuvaları olan kurumun 

güvenlik güçleri tarafından aman-
sız bir takibe alınırlar. Şehre gel-
diklerinde kendilerinin aslında 
yaşayan zenginlerin birer sigorta 
poliçesi olduklarını ve o zenginle-
re yedek parça olarak klonlandıkla-
rını anlarlar. Uçan trenler ve uçan 
motosikletlerin sahne aldığı nefes 
kesen bir kovalamaca otoyolu bir-
birine katar. Lincoln ve Jordan, 
Ada hakkındaki gerçeği ortaya çı-
karmak ve geride kalanları kurtar-
mak için hayatlarını riske atarlar. 
Yönetmen Michael Bay’ın reklam 
kökenli olması filme aynen yansı-
mış. Renk kullanımı, müzik ve gör-
sel efektler oldukça başarılı. 

Black Mirror 
Dizi 15 Milyon Hak (2011) 
(1. Sezon 2. Bölüm)
Distopya için uç fakat yakıcı bir ör-
nek. Charlie Brooker ile eşi Kon-
nie Huq tarafından yazılmış olan 
bölümün yönetmenliğini Euros 
Lyn üstlenmiştir. Türkiye’de dijital 
platformlarda yayınlanan dizinin 
konusu kısaca şöyle: Enerji üreti-
mi için bisikletlerin kullanıldığı ve 
“merit” adı verilen para biriminin 
geçerli olduğu bir düzende tanışan 
Bing (Daniel Kaluuya) ve Abi (Jes-
sica Brown Findlay), kölelik ben-
zeri bu yaşama tarzından kurtul-
mak için mücâdele etmeye karar 
verirler.

Yarı mutant, 
kopya insanlar için 

her türlü konfor 
düşünülmüştür. Onların 

“düşünmemeleri”ni 
sağlayacak her türlü 

ortam sağlanmış 
onlara ortak anılar 

yüklenmiştir.

Ada 
filminden

bir kare

Black 
Mirror 

filminden 
bir kare



Bing, duvarları tamamen ekranla 
çevrelenmiş bir odanın içinde yaşa-
maktadır. Dört tarafı dijital ekran-
larla kaplıdır. Bing’in görevi diğer 
alt sınıftan insanlar gibi her sabah 
bisiklete binip pedal çevirmekten 
ibarettir. Pedal çevirerek üst sınıf-
tan insanların tüketecekleri ener-
jiyi üretmektedirler. Bu şekilde pa-
ra puan biriktirmekte, her şekli ile 
yapay olan yiyecekleri, içecekleri, 
diş macununu, suyu kazandığı pa-
ra puanı harcayarak temin etmek-
tedir. Çalışmadığı zamanlarda ise 
ekrandan oyun oynamak ya da ek-
rana gelen gelişigüzel programla-
rı izlemek zorundadır. Ekranı iz-
lemek istemediğinde ise bir ikaz 
gelmekte, izlemeye zorlamaktadır. 
Şayet dijital ekrana istek dışı gelen 
teklifi reddederse para puandan 
düşülmektedir.

Pedal çevirerek hayata tutun-
maya çalışan alt sınıfın insanla-
rı için “Hot Shot” adındaki yete-
nek programında başarılı olmak 
sınıf atlamak anlamına gelmekte-
dir. Bing kız arkadaşı Abi’yi yarış-
maya çıkması için 15 milyon para 
puanından vazgeçer. Abi yarışma-
yı kazanır fakat ondan sesini değil 
bedenini kullanmasını isterler. Bu 
durum Bing’i derinden sarsar ve 
bir yolunu bulup yarışmaya katılır. 
Yarışmayı düzenleyenleri kendini 
öldürmekle tehdit ederek konuş-
mak istediğini söyler. Jüri çâresiz 
kalır. Abi konuşmaya başlar. Jüri-
ye ve jüri gibi düşünen herkese yü-
reğindeki nefreti haykırır. Eleşti-
riden herkes nâsibini alırken jüri 
üyeleri kıvrak bir manevra ile ken-
dilerine karşı olan Bing’e program 
yapmayı teklif ederler. Bing teklifi 
kabul eder.

“Bing medya yöneticileri tarafın-
dan uyarlanmış ve sisteme uygun 
hâline gelmiştir.” Yani karşı duru-
şu ‘sistemin hareketinin yönüne’ 
çevrilmiştir.

Frankfurt Okulu düşünürlerinden 
Adorno ve Horkheimer bu sistemi 
“kültür endüstrisi” terimiyle açıkla-
maktadırlar. Adorno “günümüzde 
kültür her şeye benzerlik bulaştırır. 

Filmler, radyo ve dergiler bir sis-
tem meydana getirir. Bu alanla-

rının her biri kendi içinde ve hep 
birlikte söz birliği içindedir. Siyasal 

karşıtlıkların estetik ifâdeleri bile 
bu çelikten ritme hevesle uymak-
la birleşir” (Adorno, 2007) diyerek, 
aslında dizideki Bing karakterinin 
sisteme olan eleştirel duruşunun, 
metalaşarak sistemle bütünleş-
mesini güzel bir ifâdeyle anlatmış 
olur. Son olarak, Black Mirror ad-
lı dizi, çağımızdaki tüketim çılgın-
lığına, iletişim problemlerine, tek-
nolojinin olumsuz yönlerini güçlü 
bir anlatımla gözümüzün önüne 
sermektedir. Dizideki karakterleri-
nin yaşadıklarını, ileride yaşayabi-
lecek olma ihtimalimiz de göz önü-
ne alındığında, dikkate alınması 
gereken bir distopyadır.”(4)

Üst sınıfın lüks içerisinde yaşaması 
ve medyanın hâkimiyetinin deva-
mı için gerekli enerjiyi üretmekle 

Filmler, radyo ve 
dergiler bir sistem 

meydana getirir. Bu 
alanlarının her biri 
kendi içinde ve hep 
birlikte söz birliği 
içindedir. Siyasal 

karşıtlıkların estetik 
ifâdeleri bile bu çelikten 
ritme hevesle uymakla 

birleşir.

Black Mirror 
filminden
bir kare

Black Mirror 
filminden
bir kare
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görevli alt sınıf, bisiklet pedalı çe-
virdikleri alan dışında, her gün me-
sai sonrası bireysel yaşama alanla-
rına çekilmektedirler. Teknolojinin 
etkilerinin yıkıcı olduğu alt sınıf 
hayatına dâir toplumsal ve ferdî 
öngörüleri işleyen filmde bireyle-
rin yalnızlığı yaşadıkları mekânı 
da dönüştürmüş, konuta karşılık 
gelen mekânlar insanîlikten uzak 
küçük hapishane hücrelerine ben-
zer bir hâl almıştır. Film, evin na-
sıl tek bir hücreye dönüştüğünün 
göstergesidir.

Teknolojinin sağladığı hareket 
sensörleri sayesinde sürekli göze-
tim altında bırakılmak, insanların 

yaşadıkları mekânları âdeta gözün 
domine ettiği birer hapishane hüc-
resine dönüştürmüştür. Kullanıcı-

ya ait olan hiçbir kişisel nesnenin 
yaşanılan mekânda bulundurul-
masına izin verilmemesi, insanla-
rın mekâna dâir belleğini meyda-
na getiren hatıralar ve tecrübelerin 

oluşmasına engel olmaktadır. Ha-
tırası olmayan insan köksüz ve 
talebi olmayan insandır. Çünkü 
sistem, problem çıkarmayan in-
sandan hoşlanır! 

Son söz
Lumiere Kardeşler’in 1895 yılın-
da ilk film gösterimini gerçekleş-
tirmesinin ardından kendi kame-
rasını yaparak 1902 yılında tarihin 
ilk bilim kurgu filmi “Aya Seyahat”i 
çeken Melies, aynı zamanda seyir-
ciye dramatik hikâye anlatan ilk 
sinemacıdır. 

—Daha sonra ünlü yönetmen Mar-
tin Scorsese, Georges Melies’in ha-
yatını Hugo adlı filmde anlatacak-
tır.— O günden bu yana dünyanın 
hemen her ülkesinde yüzlerce bi-
limkurgu, distopya ve ütopyalar 
anlatan yapımlar gerçekleştirilmiş-
tir. Peki distopya ve ütopya nedir? 
Ünsal Oskay distopyayı “yaşanan 
günden hoşnut olmayıp, geçmiş-
teki ‘altın çağa özlem’ duyanların 
yeğledikleri fantazya türü. Ütop-
ya ise, yaşanan gündeki toplumu 
eleştirme amacıyla tasarımsal bir 
ülke (eski Greklerde) bir ada ve bu 
adadaki ideal ve mükemmel top-
lum hayatını anlatan fantazyalar 
anlamındadır. Siyasal ve toplumsal 
eleştiri amacı güder.”(5) diye târif 
etmektedir.

Film, evin nasıl tek bir 
hücreye dönüştüğünün 

göstergesidir.

Black Mirror 
filminden

bir kare



Batılı sinemacı, dünyanın gidişatı-
nı okuyabiliyor ve meseleyi bütün-
den görebiliyor. Söyleyecek sözü 
tükenmiş olsa bile yeni dünyala-
ra uzanıp kendine alan açabiliyor. 
Enteresandır yüz yirmi yıllık sine-
ma tarihinde Türk ve Müslüman 
sinemacıların henüz gelecek ta-
savvuru olan bir filme imza attığı-
nı görmek mümkün olmadı. İslâm 
Medeniyeti gelecekte insanlığa na-
sıl bir çevre, ne tür bir hayat, na-
sıl bir toplumsal ilişki vaad ediyor? 
Aile, birey ve toplum ilişkileri na-
sıl kurgulanacak? İş ve eğlence-
ye yaklaşım nasıl olmalıdır? Uza-
yın boşluğundaki bir Türkronot 
ya da uzaydaki bir koloni nasıl ya-
şayacak? İnsanlığın galaksi ve her 
an genişleyen evrene bakışı ne ol-
malıdır? Gelecekte diğer kültür ve 
dinlere mensup insanlarla kurula-
cak iletişim nasıl olmalıdır? Akıl-
lı binalarda, araçlarda, iş ve sosyal 
alanda hayat nasıl yaşanacak? Ro-
bot, kopya insan, mutant, andro-
id, sayborg, insanda çip kullanımı 
ve sun’i zekânın getireceği mese-
leler ve sonuçları ile çözüm yolları 
neler olmalı? Bu ülke, yakın gele-
cekte yüzleşmekten kaçamayaca-
ğı; otonom, dijitalleşme, reklam, 
eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme 
hakkında fikir sahibi olan, mese-
leyi bütünden görebilecek dünya-
yı kavramış sinema ve kültür sanat 
adamları yetiştirmek zorundadır.

Sinema yazarı Giovanni Scogna-
millo mevcut durumu şöyle izah 
ediyor: 

“Düşlediğimiz şey bir fantezidir ama 
hiç belli olmaz bilgisayar yoluyla 

oyuncusuz film gerçekleştirmeden 
söz edildiği bir dönemde bugünün 

fantezisi, yarının yakın bir gerçeği 
de olabilir. Her şey büyük bir hızla 

değişmektedir, bir zamanlar sinema 
vardı tek başına, sonra televizyon ek-
lendi, video gelip yerleşti, kaset devri 
yerini LASER-Disklerin ve CD-Rom-
ların, internetin devrine teslim etti, 
uydu kanalları çoğaldı. Görsel/işitsel 
olay giderek boyutlandı, yeni bağlan-
tılar kurdu. Bugün sinema sanayisi 
de eski sanayi değildir; alanlar çoğal-
dı, ilişkiler globalleşti, gösteri sanayisi 
başka ve şekilleri içerdi. Kehanet işi-
miz değildir, görünen köy de kılavuz 
istemez. Sinema bir değişim içindedir, 
seyircisi olan bizlerin yapabilecekleri 
tek şey ise onu adım adım izlemektir, 
her zaman yaptığımız gibi.”(6)

Evet, Türk sinemacısı izlemekle ye-
tinirken, Batı sinema sanayii önü-
müzdeki yılların dünyasını dizayn 
etmeye devam ediyor. 
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Bu ülke, yakın 
gelecekte yüzleşmekten 
kaçamayacağı; otonom, 

dijitalleşme, reklam, 
eğitim, sağlık, güvenlik, 
beslenme hakkında fikir 

sahibi olan, meseleyi 
bütünden görebilecek 

dünyayı kavramış 
sinema ve kültür sanat 
adamları yetiştirmek 

zorundadır.
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Demirhan KADIOĞLU



Bak! ölüm kendine bir taht kurdu
Loş batının aşağılarına doğru
Yapayalnız uzanan tuhaf bir şehirde,
İyinin, kötünün, en kötünün ve en iyinin bir de
Ebedî ve ezelî uykularına vardıkları yerde.
Bize ait hiç bir şeye benzemezler
Oradaki mabetler, saraylar ve kuleler.
(Zamanın kemirdiği kuleler ki titremezler)
Etraflarında, kasvetli sular,
Yükseltici rüzgârlarca unutulmuş, boyun
Eğmiş uzanırlar altında göğün.

Kutsal göklerden, uzun süren
Gecesine ışık dökülmez o şehrin;
Fakat korkunç denizden gelen nur
Sessizce kulelere vurur -
Aydınlatır bina doruklarını uzak ve özgür,
Kubbeleri, kule külâhlarını, krali koridorları
Mâbetçikleri, babilvâri duvarları
Yontma sarmaşıkların ve taştan çiçeklerin
Çoktan unutulmuş belirsiz çardaklarını
Viyola, menekşe ve asmaları bir birine dolanmış
Frizlerle çelenklenmiş
Birçok hârikulâde tapınakları.
Kasvetli sular eğip boyun
Uzanırlar altında göğün.
Kuleler ve gölgeler öyle karışmışlar ki orada

Hepsi asılı gibi görünürler havada,
Mağrur bir kulesinden şehrin
Ölüm aşağı bakarken devcileyin.
Orada açık mâbetler ve aralanmış mezarlar
Işıldayan dalgaların seviyesince doluyorlar;
Fakat ne elmas gözlerinde yatan
Zenginlikler oradaki her bir putun -
Ne o göz alıcı mücevherleriyle ölü
Kandırıp yataklarından çeviriyor suyu;
Bu camdan ıssızlık boyunca, yazık!
Yok çünkü bükülen tek dalgacık -
Tek kabartı yok rüzgarların çok uzak daha şen
Bir deniz üzerinde olabileceğini söyleyen -
Yok korkunçluğu daha az dingin denizlerde
Rüzgârlar olduğunu îmâ eden tek yükselme.
Fakat bak, havada bir kıpırtı!
Bir dalga var orada, bir çalkantı!
Belli belirsiz gömülerek duygusuz gel-gite,
Kuleler bir yana atılıyorlar âdeta-
Uçlarına saydam tabakalı gökler içinde
Sanki hafifçe bir boşluk verilmişçesine.
Dalgalar şimdi daha kızıl bir kor gibi parlıyorlar -
Saatler donuk ve zayıf soluyorlar -
Dünyevî acılar arasında değil de, vakti geldiğinde,
Aşağıya, bu şehir aşağıya çökeldiğinde,
Cehennem, bin tane tahttan ayağa kalkarak,
Saygı ile onu selamlayacak.

~ Edgar Allan POE ~

Denizdeki Kent

Çeviren: Dr. Osman TUĞLU
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GELECEĞİN AKILLI ŞEHRİ 
ESENLER

RÖPORTAJ

Dr. İmdat AS

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Röportaj:

Cihan DİNAR

Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Proje Yöneticisi-Editör



kıllı Şehir’ son yıl-
larda neredeyse 
her yeni yapının 
tanıtımında yer al-
maktadır. Dolayı-
sıyla pek çok ‘Akıl-

lı Şehir’ tanımı yapılmaktadır. 
Esenler’in nasıl bir ‘Akıllı Şehir’ 
olması hedefleniyor?

Sorunuzda gizli olan eleştiri aslın-
da çok doğru. “Akıllı” kavramı aşırı 
kullanımdan ötürü biraz anlamını 
yitirdi. İnsanlar kavramı akılların-
da tam net şekillendiremiyorlar. 
Esenler’de üzerinde çalıştığımız 
Geleceğin Şehri’nde “akıllılık”, ye-
ni teknolojilerin yapıları optimi-
ze etmesi, nesnelerin internetiy-
le donanımların birbirleriyle bilgi 
alışverişinde bulunması veya sür-
dürebilir teknolojilerin insanla-
rın şehirdeki karbon ayak-izlerini 
azaltması vs. gibi önemli uygula-
malardan ziyâde, daha derin bir 
soruyu irdeliyor: Gelişmekte olan 
bu teknolojiler ile dijital dünyanın 

hayatımızın birçok alanına girme-
si, örneğin çevrimiçi olarak ev-
den çalışılması, uzaktan dersler 
yapılması, insanların sanal ola-
rak buluşması, paylaşımcı ekono-
mik modellerin geleneksel esnaflı-
ğı değiştirmesi vs. gibi toplumsal 

ve ekonomik dönüşümlerin etki-
si yeni bir şehri kurarken ne anla-
ma geliyor. Örneğin; şehrin formu, 
altyapısı, üstyapısı, binaları vs. na-
sıl olmalı ki bu yeni gerçekliğe ce-
vap verebilsin. Burada akıllı şehir-
den kast ettiğimiz, şehrin, çağın 

‘A

Akıllı Şehir Esenler’in bir kısmını oluşturacak NAR bölgesi tüm 
kale-içi Floransa’yı içine alabilecek büyüklüktedir. NAR bölgesi 
Toyota akıllı şehrinden 3 kat, Hollanda’daki Brainport akıllı 
şehrinden de 50ha kadar daha büyüktür.

Dr. İmdat AS
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gereksinimleriyle birlikte şekille-
nebilen, esnek, insan merkezli, ye-
şil ve sürdürebilir olması. Önümüz-
deki sorunsal zor, çünkü hepimiz, 
birey ve toplum olarak, aslında sa-
nal dönüşümün ister istemez di-
rekt içindeyiz, ancak fizikî çevre-
miz bu değişime aynı hızda ayak 
uyduramıyor.  Ama bu sorunsal bir 
o kadar da heyecan verici, çünkü 
mimari olarak tarihin önemli bir 
kırılma noktasına tanıklık ediyo-
ruz, tüm zorluklara rağmen gele-
ceğin “akıllı” şehri Esenler ülkemiz 
için inanılmaz fırsatlar sunuyor. 
Dünya’da yüzlerce yeni şehir kuru-
luyor, örneğin sadece Çin 2013’den 
beri sıfırdan yaklaşık 400 yeni şe-
hir kurdu. Esenler Geleceğin Şehri 
ile edineceğimiz deneyimler, geliş-
tirilecek teknolojiler, kuluçkadan 
çıkacak yeni şirketler, bina ve şe-
hir ölçeğindeki mimari çözümler, 
“Akıllı Şehirler” alanında ülkemize 
bu yarışta önemli bir ivme kazan-
dıracağını ve ihraç edilebilecek fi-
zikî ve dijital ürünler geliştirmemi-
ze vesile olacağını düşünüyorum.

‘Akıllı Şehir’ projesi olması Esen-
lerliler için ne gibi hayatı kolay-
laştıran yenilikler sağlayacaktır?

Esenler’deki proje, Esenlerliler 
için birçok açıdan yararlı olacak-
tır. Öncelikle Esenler biliyorsunuz 
Türkiye’nin nüfus bakımından en 
yoğun ilçesi, km2 başına 70 bin 

kişi düşüyor. Hızlıca karşılaştır-
mak için: Dünyanın en yoğun şe-
hirlerinden biri olan Hindistan’da-

ki Mumbai şehrinin yoğunluğu 
km2 başına 30 bin kişi. Esenler 
Akıllı Şehir projesiyle bu yoğunlu-
ğu km2 başı 17 bin kişiye düşür-
meyi planlıyor. Aynı zamanda şu 

anki kişi başı 1 m2 yeşil alanı bu 
projeyle 22 m2’ye çıkarmayı plan-
lıyor. Bunlar Esenlerlilerin yaşam 
kalitesini önemli ölçüde yükselte-
cektir. Bunun dışında yolların al-
tına tasarlanan yeraltı tünelleriyle 
(galeri sistemleriyle) birçok beledi-
ye servisleri yeraltına inebilir, ör-
neğin su ve elektriğin yanı sıra katı 
atıkların binalardan direkt atık su 
gibi yeraltı tünellerinden atık dö-
nüşüm merkezlerine dağıtıldığı-
nı düşünün, bu gerçekleştiği tak-
dirde yollarımızda çöp kutuları, 
çöp kamyonlarını vs. görmeyece-
ğiz. Ayrıca geleceğin şehri bölgesi-
nin büyük bir bölümü rezerv alanı 
olarak ayrılmış, yani şu an deprem 
riski altında olan yapılar içerisinde 
yaşayan Esenlerliler, geleceğin şeh-
ri alanına geçebiliyor ve bu Esen-
lerlilerin yaşam kalitelerinin art-
masının yanı sıra, trampa edilen 
gayrimenkullerin daha değerli ol-
masından ötürü zenginleşmeleri-
ne de vesile olabilir.

Çocuklar ve gençler için ‘Akıllı Şe-
hir’de yaşam nasıl olacak? Özel-
likle güvenliğin ön plana çıkarıldı-
ğı Akıllı Şehir Esenler projesinde 
aileler için nasıl bir güven/güven-
lik düşünüyorsunuz?  

Bu konuya iki yönden bakabiliriz, 
bir teknoloji, iki mimari gözlüğü 
ile. Öncelikle tüm şehirde, sensör-
ler ve kameralar ile veri toplanacak 

Dünya’da yüzlerce yeni 
şehir kuruluyor, örneğin 
sadece Çin 2013’den beri 

sıfırdan yaklaşık 400 
yeni şehir kurdu.

Görsel 1

Görsel 2



ve bu veriler ile şehir hizmetlerin 
optimize edilmesi öngörülüyor. 
Örneğin; yapay zekâ kullanarak 
toplu taşıma araçlarının daha ve-
rimli kullanılması gibi. Bu çerçeve-
de Esenler’de bir veri merkezi ku-
ruluyor ve bu bilgiler gece gündüz 
izlenecek. Bu verilerle çeşitli gü-
venlik riskleri de hemen tespit edi-
lebilecek. Önemli olan, bu süreçleri 
yürütürken bireylerin mahremiyet 
haklarının bir şekilde korunması. 
Bunun için eminim yasalar, yönet-
melikler vs. hazırlanıyordur. 

Ama bizim araştırmamızda üze-
rinde durduğumuz konu daha fi-
zikî tabiatta, yani şehri nasıl daha 
insan-merkezli, aile-dostu hâline 
getirebiliriz. Örneğin; şehirde ana 
yolları ayrıştırıyoruz, bir başka de-
yişle yolları araç yolları, yaya yol-
ları ve bisiklet yolları diye üçe ayı-
rıyoruz ve bunlar yan yana değil 
paralelde çalışıyorlar. Yani yaya 
ve bisiklet yolların çevrelediği bü-
yük yerleşim alanları araç tehlike-
sinden uzak, ailelerimizin güvenle 
hareket edebileceği trafiksiz alan-
lara dönüşüyor. Bu alanlar, gele-
neksel mahalle kültürümüzde ol-
duğu gibi kendi kendine yetebilen, 
bakkalı, oyun alanları, mescidle-
ri vs. olan, çocukların güvenle oy-
nayabileceği, kolaylıkla ebeveynle-
ri tarafından gözlenebileceği, şehir 
dokularına dönüşecek. Burada el-
bette ölçek önemli. Tasarladığımız 
mahalle ölçeği mahalle kültürü-
nün gelişmesine olanak sağlayaca-
ğını düşünüyorum, yani insanların 
birbirlerini tanıyabilecek ölçekte 
olması önemli. İnsanlar birbirle-
riyle sanal ve/veya fizikî alışveriş-
te bulunabilecek ve birbirlerini gö-
zetleyebilecek, yanlış bir şey varsa 
birbirlerine yardım edebilecekler. 
Gerçekten de mahalle kültürünün 
güçlendirilmesi güvenli bir şehrin 
oluşmasında en önemli faktör. İn-
san-merkezli planlama ile bunu 
kast ediyorum, yani şehri kurgu-
larken ana eksende insanların fi-
zikî yaşam alanları bulunacak.

‘Akıllı Şehir’deki yaşam alanları-
nın nasıl olması planlanmakta-
dır? Yeni yaşam alanı olacak akıllı 

yapılar içerisinde engellilerimiz 
için ne tür yenilikler getirilmesi 
hedefleniyor?

Bir önceki cevabımda bahsettiğim 
gibi tüm şehir kurgusunu yaya ar-
terleri üzerine oluşturduk. Bunu 
yaparken, şehri bir grid (ızgara) 
sistemi üzerine kurduk, bu grid’de 
ana arterleri yaya yolları oluşturu-
yor, ikincil arterleri bisiklet/sku-
ter yolları ve son olarak bunları 
araç yolları çerçeveliyor. Araç yolla-

rı arasında 150mx150m’lik süper 
bloklar oluşuyor, biz bunlara NAR 
blokları diyoruz [Görsel-2]. Her bir 
NAR bloku kendi içinde yetebile-
cek mahalleler oluşturuyor, burada 
bahsettiğimiz aşağı yukarı 300 hâ-
ne içerisinde 1.200 kişi. NAR blok-
ları araç trafiğinden arındırılmış, 
aileler için güvenle hareket edebi-
lecekleri alanlar oluşturuyor, için-
de alışveriş alanları, kafeler, ortak 
çalışma alanları, ibadet yerleri vs. 
olacak. Bu bloklarda sokak seviyesi 
tüm vatandaşlara açık, ancak ma-
halle sâkinlerine özel ortak alan-
lar da var. NAR bloku içerisindeki 

sekiz binanın çatıları birbirine yaya 
yolu ile bağlı ve bu çatılarda mahal-
le sâkinleri için ufak bahçeler, yü-
rüme, koşma bantları vs. olacak. 

Erişebilirlik, çalışmalarımızda 
önemli bir yere sahip. Engelliler 
toplumumuzun %15’ini teşkil edi-
yor ve onların da şehir hayatının 
bir parçası olabilmesi, toplumu-
muzun işleyişi açısından ve şehir 
hizmetlerinin âdil dağıtımı bakı-
mından önemli. Engelliler için en 
büyük sorun mobilite. Burada tüm 
şehri kaldırımsız olarak tasarladık 
ve çeşitli uygulamalar ile engelli va-
tandaşlar için şehri ulaşılabilir ve 
paylaşabilir kurgulamaya çalıştık. 
Burada önemli olan kamu yapıla-
rında olan erişebilirlik ölçütlerinin 
tüm binalara ve şehir ölçeğine ya-
yılması. Kimi teknolojiler, örne-
ğin ileride otonom araçlar, engelli 
vatandaşların mobilite sorunlarını 
çözüp şehir hayatına katılmalarına 
daha da kolaylaştıracaktır. Bunun 
yanı sıra akıllı şehirde toplanan ve-
riler girişimcilere açık olacak, belki 
engellilerin şehir içinde daha ko-
lay hareketini sağlayabilecek uygu-
lamalar geliştirilir. Örneğin; eksik 
duyuların teknoloji ile artırılarak 
daha kolay navigasyonları sağlana-
bilir. Erişebilirlik konusunda bilin-
ci artırmak ve mahalle içerisinde 
yardımseverliği artırmak için %98 
engelli olan bir öğrencimle, engelli-
ler için bir sosyal medya platformu 

Mahalle kültürünün 
güçlendirilmesi güvenli 
bir şehrin oluşmasında 

en önemli faktördür.

Görsel 3
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uygulamasının da tohumlarını 
attık.

‘Akıllı Şehir’de evcil ve sokak hay-
vanları için de teknolojik bir or-
tam hazırlanıyor mu?

Şehirlerimizdeki sokak hayvan-
ları konusunda Türkiye Belediye-
ler Birliği (TBB) geçen yıl “Empati” 
adında bir yarışma açtı. Bir doktora 
öğrencisiyle birlikte bu yarışmada 
ödül aldık. Önerdiğimiz uygulama 
ödenek aldı ve hayata geçiriliyor 
şimdi. Bu uygulama ile sokak hay-
vanları sahiplenilebiliyor. Örneğin; 
Esenler’de çocuklar, gençler, bel-
li sokak hayvanlarının bakımları-
nı üstlenebilirler, böylece gençlere 
hem sorumluluk aşılanmış oluyor 
hem de toplum olarak kendi çevre-
mizi geliştirmemiz teşvik ediliyor. 
Bu bakım süreçleri online izlenebi-
lecek. Örneğin; bakılan sokak hay-
vanların resimlerine videolarına 
erişebilecek, hayvanların gelişim-
leri tüm Esenlerliler tarafından iz-
lenip takip edilebilecek. 

Bunun ötesinde şehir tasarımın-
da sadece sokak hayvanlarını dü-
şünmemeliyiz, ekosistem için ör-
neğin o habitatta yaşayan, kuşlar, 
sürüngenler vs. de çok önemli. Al-
manya’da bu konuda gelişen yeni 
bir tasarım akımı var. Animal-Ai-
ded Design (AAD) diye geçiyor ve 

burada biz mimarlar aynı müşte-
rilerin ihtiyaçlarına empati kurdu-
ğumuz gibi çevrede yaşayan hay-

vanların ihtiyaçlarıyla da empati 
kurmamız öneriliyor. Burada deği-
şik yaklaşımlar geliştirilebilir, tasa-
rımların performansları ölçülebi-
lir. Örneğin; bir hayvanın yaşamı 
için geliştirilen bir tasarım gerçek-
ten kullanılan iyi çalışan bir yak-
laşım olmuş mu, ölçülebilir. Bizim 
kültürümüzde bu gelenek aslında 
Avrupa’ya göre daha derinlere da-
yanıyor. Örneğin; Osmanlı mima-
risinde önemli yapılara iliştirilmiş 
kuş evleri görebiliriz. Bu nedenle 
Esenler akıllı şehrinde AAD yak-
laşımların çok başarılı olacağını 
düşünüyorum.

Apartmandan siteye hızla dönü-
şen yapıların mahalle kültürünü 

son yıllarda iyice azalttığı tartışı-
lıyorken yeni kurulacak akıllı şe-
hirler sizce komşuluk ve akrabalık 
ilişkilerini nasıl etkileyebilir?

Aslında çok ilginç bir zamanda ya-
şıyoruz. Sosyal medya platformla-
rı sayesinde aslında hiç olmadığı-
mız kadar aile, eş ve dosta yakınız 
ve hayatımızdaki tüm gelişmele-
ri günde 24 saat paylaşabiliyoruz. 
Ama aynı zamanda fizikî olarak da 
en yalnız yaşadığımız bir dönem-
deyiz. Sosyal medya fizikî sosyal-
leşme ihtiyacımızın bir kısmını 
karşılıyor. Esenler akıllı şehrinde 
hem sanal hem fizikî olarak aile, 
eş dost bağlarını nasıl güçlendire-
biliriz, diye araştırıyoruz. Daha ev-
vel bahsettiğim NAR blokun akıllı 
telefon uygulaması ile mahalle di-
namiği güçlendirilebilir. Örneğin; 
bir komşu bir “Mevlid” veriyorsa 
ve mahallesini davet etmek isti-
yorsa bu uygulama ile bunu pay-
laşabilir ve konu komşu katılabilir. 
Bir komşu Kur’ân dersi vermek ve-
ya bir çocuğa satranç öğretmek is-
tiyorsa bunları da bu uygulamada 
paylaşabilir. Bu tip aktiviteler NAR 
bloku içerisinde yaşayan mahalle 
sâkinlerini birbirlerine bağlayacak-
tır, fizikî birliktelikleri artıracaktır. 

Mimari olarak da bu birliktelikleri 
sağlayabilecek ortak sosyal yaşam 
alanları geliştirdik, örneğin her bir 
NAR bloğunun ortasına ortak bir 
yaşam alanı (hayat alanı) tasarla-
dık. NAR bloğundaki binaların ça-
tılarını da fizikî olarak bağlayıp, 
mahalle sâkinlerine özel buluş-
ma, paylaşma alanları oluşturduk. 
[Görsel-2] Bu tip ve buna benzer 
dijital ve fiziksel çözümlerle ma-
halle kültürü Esenler akıllı şehrin-
de güçlendirilmesi gerekir.

Dünyadaki akıllı şehir örnekleri-
ne göre Esenler için ne tür ‘Akıl-
lı Şehir’ kurulması planlanıyor? 
Esenler’i dünyadaki örnekleriyle 
kıyaslar mısınız?

Dünya’da akıllı şehirler aslında te-
matik olarak geliştiriliyor, örneğin 
Hollanda’da Brainport akıllı şehri 
(155ha) veya Singapur’daki Pung-
gol akıllı şehri (750ha) inovasyon 

Şehir tasarımında 
sadece sokak 
hayvanlarını 

düşünmemeliyiz, 
ekosistem için örneğin 

o habitatta yaşayan, 
kuşlar, sürüngenler vs. 

de çok önemli.

Görsel 4a



şehirleri olarak tasarlanmış, ya-
ni yeni teknolojilerin geliştirebile-
ceği ve bu çerçevede hayat, yaşam 
alanları düşünülmüş. Tokyo’daki 
Toyota Geleceğin Şehri de (70ha) 
mobilite teması etrafında gelişti-
rilmiş. Esenler’de de T.C. Sanayi 
Bakanlığı’nın desteği ile geleceğin 
şehri inovasyon teması çerçeve-
sinde tasarlandı ve değişik tekno-
lojilerin denenip test edilebileceği 
“yaşayan bir laboratuvar” olarak 
düşünüldü. Esenler’de toplam akıl-
lı şehir alanı 845ha’dır ve bunun 
özellikle 212ha önemli bir bölü-
mü (NAR bölgesi) inovasyon alanı 
olarak ayrılmıştır [Görsel-1]. Hızlı-
ca karşılaştırmak için, NAR bölgesi 
tüm kale-içi Floransa’yı içine alabi-
lecek büyüklüktedir. NAR bölgesi 
Toyota akıllı şehrinden 3 kat, Hol-
landa’daki Brainport akıllı şehrin-
den de 50ha kadar daha büyüktür. 
NAR inovasyon bölgesinde özellik-
le akıllı yapı, mobilite, sürdürebi-
lirlik, ekonomi, sağlık, yönetişim, 
enerji ve güvenlik uygulamaların 
geliştirilmesi, uygulanmaları ve 
test edilmeleri düşünülüyor.

Akıllı Şehir’de çok önemli bir ala-
nı da kaplayan Kütüphane ve Bi-
lişim Vadisi ile Teknoloji Geliştir-
me Merkezi’ni (TGB) anlatabilir 
misiniz? Bu yeni alanlar bölgede-
ki istihdama katkıda bulunabilir 
mi?

Bildiğiniz üzere, Esenler Akıllı Şeh-
ri iki bölgeden oluşuyor: Kuzey 
(721ha) ve Güney (124ha) Rezerv 

Alanları [Görsel-1]. Güney Rezerv 
bölgesinde 3ha’lık alan üzerine 

20.000 m2’lik bir Kütüphane ve Bi-
lim Merkezi kuruluyor [Görsel: 4a, 

4b, 4c]. Kuzey Rezerv bölgesinde 
de 10ha üzerine 80.000 m2’lik bir 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB 
Alanı) kuruluyor [Görsel-3]. Bu ya-
pıların istihdama büyük katkıda 
bulunacağını düşünüyorum. Hol-
landa’daki benzer ölçekteki Bra-
inport akıllı şehrinde, 10.000 yeni 
istihdam kaynağına vesile olmuş, 
geliştirdiği şirketler 2.4 milyar do-
lar yatırım almış ve yaklaşık 3.000 
patent başvurusu gerçekleştiril-
miştir. Esenler Akıllı Şehri’nin de 
zamanla bu rakamlara ulaşabilece-
ğine inanıyorum. 

Mimari olarak Bilim Merkezi’ni 
önemli bir sembol bina olarak ta-
sarladık. Geleceğin Şehri için bir 
giriş yapısı olarak düşündük. Akıl-
lı şehir temalı galerileri, bir kütüp-
hane, ortak çalışma alanları ve bir 
kuluçka merkezini barındıracak. 
Bilim Merkezi’nin ayrıca bir kulesi 
olacak, burada insanlar seyir tera-
sından Güney Rezerv Alanı’nı pa-
noramik olarak görebilecekler, bir 
rampa ile aşağı doğru inerken de 
bilimsel bir sergi izleyebilecekler. 
Bu binanın hem işlevsel olacağını 
hem de genç kuşaklara ilham ve-
receğini; sadece Esenlerlilere değil, 
tüm İstanbullulara geleceğin şehri 
konusunda umut, ilham ve inanç 
kaynağı olacağını umut ediyorum. 

Hollanda’daki benzer 
ölçekteki Brainport 

akıllı şehrinde, 10.000 
yeni istihdam kaynağına 
vesile olmuş, geliştirdiği 

şirketler 2.4 milyar 
dolar yatırım almış 
ve yaklaşık 3.000 
patent başvurusu 

gerçekleştirilmiştir.

Görsel 4b

Görsel 4c
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entlerde yaşam ka-
litesini geliştirmeyi 
hedefleyen ve aynı 
zamanda kent içe-
risinde karşılaşılan 
problemlerin çö-

züm süreçlerine bilgi teknolojileri-
ni dâhil ederek süreklilik sağlamayı 
hedefleyen bir yaklaşım olan ‘Akıl-
lı Kentler’, 21. yüzyıldan itibaren 
kentsel mekânlara entegre edil-
meye başlamıştır. Kentsel yaşamın 
gelişen ve dönüşen ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler, akıllı sistemler-
le birlikte üretilmeye başlamıştır. 
Bu üretimlerin tasarım süreci fark-
lı bileşenlerin bir araya gelmesi so-
nucu şekillenmektedir. Bu bileşen-
ler Giffinger’a göre 6 farklı başlık 
üzerinden tanımlanmıştır. Bunlar; 
akıllı hareketlilik, akıllı ekonomi, akıl-
lı yönetişim, akıllı çevre, akıllı yaşam 
ve akıllı insan’dır (2007). Bu başlık-
lardan birisi olan akıllı hareketli-
lik kavramı, kent içerisinde sürdü-
rülebilir güvenli ulaşımın kişi hak 

ve özgürlükleri gözetilerek kapsa-
yıcı şekilde planlanmasını hedefle-
mektedir. Bu çerçevede geliştirile-
cek çözüm önerilerinin de evrensel 
tasarım ilkeleri kapsamında herkes 
için erişilebilir olarak tanımlanması 
gerekmektedir.

Erişilebilirlik kavramı, özellikle 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
bir vatandaşlık hakkı olarak görül-
meye ve yasalarla desteklenmeye 
başlamıştır. Büyük çoğunlukla en-
gelli bireylerin toplumsal hayata 
daha iyi adapte olabilmesi amacı ile 

K

Avrupa Birliği’nde yaklaşık 80 milyon insan farklı derecelerde 
engellilikten etkilenmektedir. Erişilebilirlik kavramı ise, 
bireylerin topluma tam ve eşit katılımının sağlanması için bir 
ön koşul olarak ele alınmalıdır.
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erişilebilirlik kavramı bir hak çerçe-
vesinde ele alınmaya başlamıştır. 
Mimari ve kentsel tasarım çalışma-
larının da bir bileşeni olarak haya-
tımıza girmiştir (Evcil, 2014). Erişi-
lebilirlik, herhangi bir servis hizmet 
ve ortamın herkes tarafından kul-
lanılabilir olmasını ifâde etmek-
tedir. Bir diğer tanım olarak erişi-
lebilirlik, ulaşılması kolay olduğu 
kadar, kavranması ve anlamlandır-
ması da kolay olan bir eylemsellik 
hâlini, eşit koşullar oluşturacak şe-
kilde karşılamaktadır. Erişilebilir-
lik, toplumdaki tüm bireylerin ki-
şi hak ve özgürlükleri çerçevesinde 
eşit imkânlardan faydalanmasını 
sağlamayı amaçlar.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafın-
dan 3 Mayıs 2007 tarihinde onay-
layan devletler arasında yürürlüğe 
giren sözleşme olan “Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme” ülke-
lerdeki engellilere yönelik politika-
ları denetleyecek ve yönlendirecek 
olan temel belge konumundadır. 
Bu sözleşmede, engelli bireylerin 
hak ve özgürlüklerinden eşit şe-
kilde yararlanmasının yanı sıra, 
bu hakların hukuksal bir çerçeve-
ye oturtulması da göz önüne alın-
mıştır. Sözleşmede konu edinilen 
kavramlardan birisi de erişilebilir-
lik kavramıdır. Avrupa Birliği’nde 

(AB) yaklaşık 80 milyon insan 
farklı derecelerde engellilikten et-

kilenmektedir. Erişilebilirlik kavra-
mı ise, bireylerin topluma tam ve 

eşit katılımının sağlanması için bir 
ön koşul olarak ele alınmalıdır. Bu 
doğrultuda, Avrupa Erişilebilirlik 
Yasası (EAA), farklı mevzûat tara-
fından oluşturulan engelleri kaldı-
rarak erişilebilir ürün ve hizmetler 
için iç pazarın işleyişini geliştir-
meyi de amaçlayan bir yasa olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Erişilebi-
lirlik, engelli bireylerin ürün, hiz-
met, altyapı kullanımındaki engel-
lerin ortadan kaldırılmasını içeren 
bir kavram olarak kabul edilmekte-
dir (URL 1). Ülkemizde ise bu ko-
nuda Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı çalışmalar yürütmektedir. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Erişilebilirlik, 
ulaşılması kolay olduğu 

kadar, kavranması 
ve anlamlandırması 

da kolay olan bir 
eylemsellik hâlini, eşit 
koşullar oluşturacak 

şekilde karşılamaktadır.



Erişilebilirlik İzleme ve Denetle-
me Yönetmeliği’nin 4. Madde’sin-
de erişilebilirlik kavramı ile ilgili 
tanımı yapılmaktadır. Bu sözleş-
me, ülkemizde 2205 yılında yü-
rürlüğe giren 5378 sayılı Engelli-
ler Hakkında Kanun’un geçici 2.  
Madde ve 3. Madde çerçevesinde 
hazırlanmıştır. BM Engelli Hakla-
rına İlişkin Sözleşme’nin madde-
lerini de kapsayacak şekilde yapı-
lan tanımda erişilebilirlik “binalar, 
açık alanlar, ulaşım ve bilgilendir-
me hizmetleri ile bilgi ve iletişim 
teknolojisinin engelliler tarafından 
güvenli ve bağımsız olarak ulaşıla-
bilir ve kullanılabilir olması” anla-
mına gelmektedir.  

Akıllı Kentler ve 
Veri Yönetimi
Akıllı kent kavramı, her ne kadar 
kentsel üretim ve büyümede ile-
tişim altyapısının önemini vurgu-
lasa da, bu tanım kentin ihtiyaç 
duyduğu teknolojilerin gelişmesiy-
le farklılaşabilmektedir. Kentlerin 
daha yaşanabilir şekilde tasarlan-
dığı akıllı kentler, daha az ener-
ji harcanan, kamusal mekânların 
açık ve kolay erişilebilir olduğu bir 
kenti simgeler. Teknoloji ile birlik-
te gelişen kentlerin herkes için da-
ha fonksiyonel bir hâle getirilmesi 
hedeflenmektedir.

Son zamanlarda nüfusun, dolayı-
sıyla kentsel fonksiyonlara olan 
ihtiyacın artması, daha güvenli ve 

daha hızlı bir kentleşmenin oluş-
ması ihtiyacını ortaya çıkarmak-
tadır. Kentsel sistemler, daha 

erişilebilir ve güvenli bir kent plan-
laması, yönetimi ve analizi için ve-
riye ihtiyaç duymaktadır. Bu nok-
tada teknoloji tabanlı geliştirilen 

akıllı uygulamalar erişilebilirliğin 
sağlanması konusundaki veri akı-
şında önemli rol almaktadır. Büyük 
veri teknolojisinden başka alterna-
tifi olmayan kentsel sistemler için 
veri kontrolü de oldukça önemli-
dir. Veri kontrolü kavramı içerisin-
de veriye erişim, verinin güveni-
lirliği ve saklanması gibi unsurları 
da barındırmaktadır. Verinin doğ-
ru planlama ve altyapı ile elde edil-
miş olması, kentsel planlamanın 
daha verimli ve daha erişilebilir 
olacak şekilde hazırlanması açısın-
dan önemlidir. 21. yüzyılın getirdi-
ği teknolojik altyapı kullanıcıların, 
verileri daha hızlı bir şekilde pay-
laşabilmesine imkân sağlamakta-
dır. Kullanıcılar, dijital platformlar 
üzerinden yalnızca birkaç saniye 
içerisinde istediği veriye kolaylıkla 
ulaşabilmekte ve veri oluşturabil-
mektedir. Var olan teknolojik alt-
yapının kentin kullanıcısında far-
kındalık oluşturması ve kentliye 
yaşadığı şehre müdâhale etme şan-
sı tanıması da kentin sürdürülebi-
lir politikalar çerçevesinde planlan-
ması yönünden oldukça önemlidir. 

Akıllı Kentlerde 
Erişilebilirlik 
Uygulamaları
Akıllı kent teknolojileri ve bu 
bağlamda gelişen uygulamaların 

21. yüzyılın getirdiği 
teknolojik altyapı 

kullanıcıların, verileri 
daha hızlı bir şekilde 

paylaşabilmesine imkân 
sağlamaktadır.
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kentsel mekânda erişilebilirliğin 
sağlanmasında etkili olduğu gö-
rülmektedir. Erişilebilirlik konu-
sunda kullanılan bilgi ve iletişim 
teknolojileri çerçevesinde pek çok 
kentte web siteleri, engelli birey-
lerin kullanımı için düzenlenmiş; 
günlük hayattaki ihtiyaçların gide-
rilmesine yönelik uygulamalar da 
insanların kullanımına sunulmuş-
tur (Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni 
2019) Kenti sürekli kullanan en-
gelli bireylerin günlük hayatta bir 
yerden bir yere ulaşabilme, kentsel 
hizmetlerden faydalanabilme, sos-
yal hayata entegre olabilme gibi te-
mel haklarının sağlanmasının ya-
nı sıra; kentteki hizmetlerden kısa 
süreliğine yararlanacak kullanıcıla-
rın da engelsiz tasarım çerçevesin-
de ele alınması gerekmektedir.

Buna yönelik olarak kentlerde akıl-
lı kent teknolojileri kullanılarak 
hazırlanan uygulamalar, şehir reh-
berleri ve web siteleri bulunmak-
tadır.  Kentlerin web sitelerinde 
kullanılan sesli ve görsel açıklayı-
cılar ile Braillle alfabesi, kenti ziyâ-
ret etmek isteyen engelli birey-
lerin de kendi seyahat planlarını 
hazırlayabilmesi ve kente gitme-
den önce kent hakkında bilgi edi-
nebilmesi için kolaylık sağlamakta-
dır. Tüm bireylerin kent ile fiziksel 
olarak ilişki kurmadan önce bilgi 

edinebilmesi ve tercihlerini düzen-
leyebilmesi, hem kullanıcı hem de 
hizmet sağlayıcılar için avantajdır.

Akıllı kentlerde erişilebilirliğin her-
kes için sağlanması konusunda çe-
şitli uygulamalar ön plana çık-
mıştır. Bu uygulamalar sayesinde 
bireyin kente erişimi konusundaki 

engellerin ortadan kaldırılması he-
deflenmiştir. Bu uygulamalardan 
birisi olan WeWalk, mobil uygula-
ması ile senkronize çalışan, gör-
me engelliler için üretilmiş ‘akıl-
lı beyaz baston’ projesidir. Sosyal 
çevreye bağımsız ve eşit katılım 
sağlamayı hedeflemektedir. Aynı 
zamanda baston olmadan da uy-
gulama içerisindeki rotalara ulaş-
mak mümkün kılınmıştır.

Microsoft tarafından geliştirilen 
Seeing Al, mobil cihaz kamerası 
doğrultulduğunda nesneyi yapay 
zekâ yardımı ile betimlemekte-
dir. Böylece görme engelli bireyle-
rin bağımsız bir şekilde çevresi ile 
etkileşim kurmasını sağlamakta-
dır.  Fiziksel engelli bireylerin kent 
içerisinde daha erişilebilir rotalar-
da hareket etmesini sağlayan Ac-
cess Map ile birey; rotası üzerinde 
karşılaşacağı kaldırımlar, yol ça-
lışmaları ve güvenli rotalar konu-
sunda bilgilenmektedir.  Görme 
engelli bireylerin daha önce dene-
yimlemediği rotaları keşfetmesi-
ni amaçlayan BlindSquare, Goog-
leMaps veri tabanını kullanarak 
bireyleri kaldırım ve kavşaklar ko-
nusunda da uyarmaktadır. 

Bu uygulamalarla birlikte birçok 
mobil cihaz ve telekomünikasyon 
şirketi erişilebilirlik standartlarını 
geliştirmekte, web sitelerinde eri-
şilebilirliğin sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yapmaktadır. Bunun-
la birlikte Blindlook gibi girişimler 

WeWalk, görme 
engelliler için üretilmiş 

‘akıllı beyaz baston’ 
projesidir.

Microsoft 
tarafından 
geliştirilen

Seeing Al 
mobil cihaz 
uygulaması 

Akıllı Baston 
WeWalk



markalar için geliştirdikleri erişi-
lebilir teknoloji çözümler sayesin-
de sağlanan hizmetlerin kentsel 
çevrede herkes için erişilebilir hâ-
le getirilmesini hedeflemektedir. 
Bu uygulamalar fonksiyonel açı-
dan birçok fayda sağlarken, aynı 
zamanda oluşturduğu farkında-
lık sayesinde bilgi teknolojilerinin 
akıllı kentlerde erişilebilirlik konu-
suna her geçen gün adapte olması-
nı sağlamıştır.

Erişilebilir Akıllı 
Kent Modelleri
Mc. Kinsey’in 2018 yılında yaptı-
ğı çalışmada, ‘Akıllı Şehirler’ uygu-
lamalarının geliştirme potansiyeli 

dünya üzerindeki kentlerde 55 pu-
an üzerinden, farklı başlıklar altın-

da değerlendirilmiştir. Kentlerin 
puanlaması yapılırken kullanılan 
konu başlıkları,  mobilite, güvenlik, 

altyapı, sağlık, ekonomik gelişme, ko-
nut ve toplum şeklinde sınıflandırıl-
mıştır. Bu kentler, kıta bazında ka-
tegorize edilmiş, her konu için öne 
çıkan kentler belirlenmiştir. Bu 
puanlama sistemine göre, Kuzey 
Amerika’da New York City ve Los 
Angeles, Avrupa’da Londra, Orta 
Doğu ve Afrika’da Dubai, Asya Pa-
sifik’te Seul, Güney Amerika’da ise 
Santiago ve Buenos Aires kentleri 
en çok puan alan lider kentler ko-
numundadır (Ayataç, 2020). Akıl-
lı kentlerde yapılan engelsiz erişim 
politikaları üç farklı alt başlıkta in-
celenebilmektedir. Öncelikle  kent 
mekânı içinde uygulanan ve fizik-
sel olarak kullanım sağlayabildiği-
miz çalışmalar, ikinci olarak da  is-
ter kentsel alana ulaşmadan, ister 
kent içinde erişilebilirlik için yararla-
nabileceğimiz çalışmalar; son olarak 
da  erişilebilirlik konusunda yapılan 
sosyal nitelikli çalışma örnekleri bu-
lunmaktadır (Ayataç ve Akdemir, 
2019).

Akıllı kentlerde ulaşımda erişile-
bilirlik konusunda atılan önemli 
adımlardan biri, Londra Metrosu 
Teknoloji ve İnovasyon Ekibi’nin 
çalışmasıyla istasyon içerisine en-
tegre edilen, “Wayfindr” uygulama-
sıdır (URL 2). Bu uygulama, istas-
yon içerisine yerleştirilen birtakım 
yol gösterici noktalar sayesinde, 

Kentlerin puanlaması 
yapılırken 

kullanılan konu 
başlıkları, mobilite, 

güvenlik, altyapı, 
sağlık, ekonomik 
gelişme, konut ve 
toplum şeklinde 

sınıflandırılmıştır.
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görme engelli bireylerin metro içe-
risinde yönlerini doğru bir şekil-
de bulmasını sağlayarak, ulaşımda 
güvenliği artırmayı amaçlamıştır. 
Düşük enerjili bluetooth sistemi 
içeren beaconların, diğer akıllı ci-
hazlara sinyaller gönderebilme tek-
nolojisinden yararlanılarak proje 
hayata geçirilmiştir.

Yerelde yol göstericiliği hedef ala-
rak engelli bireylerin önlerinde-
ki engelleri kaldırmayı amaçlayan 
bir diğer uygulama ise, Türk Te-
lekom-Boni A.Ş. iş birliği ile ha-
yata geçirilen “Sesli Adımlar” pro-
jesidir (URL 3). İşitme ve görme 
engelli bireylerin, tanımakta ve 
öğrenmekte güçlük yaşayabileceği 
kompleks alanlarda, herhangi bi-
rinin desteğine ihtiyaç duymadan 
hareket edebilmesine olanak sağ-
layan, Türkiye’de gerçekleştirilen 
önemli bir adımdır. 

Kapsayıcı akıllı tasarımın yurt dı-
şındaki bir başka örneği ise, “Si-
dewalk Labs Toronto” master plan 
projesidir (URL 4). Bu proje ile 
birlikte Toronto kentinin, kıyı bo-
yunca erişebileceği maksimum 
seviyede sürdürülebilirlik, sa-
tın alınabilirlik, kentsel hareket-
lilik ilkelerinin hayata geçirilme-
si amaçlamaktadır. 2040 yılı için 
kurgulanan yeni kentsel gelişim 

modelinde, kapsayıcı, ekonomik, 
sosyal, çevresel açılardan sürdürü-

lebilir ve herkes için erişilebilir ol-
ması düşünülmektedir.

Herkes için erişilebilir oyun ve 
spor alanları kapsamında örnek 
gösterilen bir uygulama ise, Sto-
ckholm şehrinde bulunan “Lekp-
lats för Alla” oyun alanıdır (URL 5). 
1998 yılında alınan bir karar ile ha-
yata geçirilen bu projede, her yaş-
tan insan için sosyalleşme mekân-
larından biri olan oyun ve spor 
alanlarının, kapsayıcılık ilkesi gö-
zetilerek, hiç kimsenin farklılıkla-
rı yüzünden dışarıda bırakılmama-
sına yönelik tasarımlar yapılması, 
mevcut durumda bulunan bölge-
lerin de erişilebilirlik açısından de-
netlenmesi amaçlanmıştır. Dijital 
erişilebilirlikten de yararlanılarak, 
bu alanlar internet sitelerine en-
tegre edilmiştir. Böylece herkesin 

2040 yılı için kurgulanan 
yeni kentsel gelişim 

modelinde, kapsayıcı, 
ekonomik, sosyal, 
çevresel açılardan 

sürdürülebilir ve herkes 
için erişilebilir olması 

düşünülmektedir.



alanlara rahat ulaşması sağlan-
mıştır. “Lekplats för Alla” projesi 
ile ortak kaygıları taşıyan, yerel-
den bir örnek de Bursa Nilüfer Be-
lediyesi tarafından gerçekleştirilen 
“Oyun Engel Tanımaz Parkı” proje-
sidir (URL 6). 2016 yılında başla-
yan bu proje ile çocukların katılım 
süreçlerine dâhil olmasını, kentsel 
mekânların engel tanımadan ta-
sarlanması amaçlanmıştır.

Kentlerin teknolojiye uyumlu ola-
cak şekilde tasarlanmasına yöne-
lik görüşlerle birlikte ortaya çıkan 
‘akıllı kentler’ yaklaşımı; bilgi ileti-
şim teknolojileri ile entegre şekilde 

gelişen kentlerde her geçen gün 
yaşam kalitesini olumlu yönde 

etkilemeye başlayacaktır. Özellik-
le kentsel erişilebilirlik konusunda 
geliştirilen uygulamalar ve kentle-
rin akıllı kent yaklaşımları herkes 
için erişilebilir bir çevre oluştur-
ma konusunda gelecekte yapılacak 
çalışmalar için veri kaynağı olabi-
lir. Bu sebeple yukarıda bahsedi-
len uygulamalar gibi sosyal fayda 
odaklı çalışmaların desteklenmesi 
aynı zamanda bu konuda disiplin-
ler arası çalışma yürütülecek toplu-
lukların oluşturulması bütün akıllı 
kent bileşenlerinin bir arada düşü-
nüldüğü sistematik model önerisi 
oluşturacaktır. 

Özellikle kentsel 
erişilebilirlik konusunda 
geliştirilen uygulamalar 
ve kentlerin akıllı kent 

yaklaşımları herkes 
için erişilebilir bir çevre 
oluşturma konusunda 

gelecekte yapılacak 
çalışmalar için veri 

kaynağı olabilir.
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Veriden, Ekonomiye,
Ekonomiden Hizmete Akıllı Şehirler 

ve Esenler Akıllı Şehir

MAKALE
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eknolojinin ilerle-
mesinin hayatın 
her noktasına oldu-
ğu gibi şehirlere et-
kisi de bulunmak-
tadır. Artık şehirler 

ilerleyen teknoloji sayesinde akıl-
lanmakta ve şehir ürettiği veriden 
elde edilen bilgileri vatandaşlarına 
sunduğu hizmet kalitesi için kul-
lanmaktadır. Mevcut şehirler akıl-
lı şehir dönüşümü için çaba göste-
rirken, Esenler’de gerçekleştirilen 
Akıllı Şehir projesi kapsamında sı-
fırdan akıllı olarak bir şehir inşâ 
edilmektedir. Bu proje kapsamın-
da bir akıllı şehir ihtisas teknolo-
ji geliştirme bölgesi de akıllı şehir 
teknolojilerinin geliştirilmesi için 
planlanmaktadır. Bu çalışma kap-
samında Esenler için gerekli uy-
gulamaların neler olduğu ve olası 
teknolojilerin nasıl değerlendirile-
bileceği ile ilgili bir çerçeve önerisi 
tartışılmaktadır.

Giriş
Günümüzde şehirler ve şehirler-
de sunulan şehircilik hizmetleri 

teknolojinin de desteği ile hızla de-
ğişmektedir. Teknoloji çağından 
önce şehir yönetimleri şehircilik 
hizmetlerini sâkinlerine sunarken, 
hizmet kalitelerini gelen şikâyet 
dilekçeleri ve telefon kayıtları gibi 
kayıtlar ile ölçmekte veya anket gi-
bi araçlar ile doğrudan vatandaşlar 
ile konuşarak memnuniyet seviyesi 

ölçülmeye çalışılmaktaydı. Tekno-
lojiye erişimin artmış olduğu bu 
günlerde iletişim kanallarının güç-
lenmesi ile hizmet kalitesinin öl-
çülmesine ve hizmet kanallarının 
çeşitlenmesine olanak sağlamıştır. 
Artık vatandaşlar yaşamış oldukla-
rı sıkıntıları sadece telefon açarak 
bildirmek mecburiyetinde değiller, 

T

Türkiye’de ve dünyada akıllı şehirlerin istisnâî örnekleri 
bulunsa da mevcut klasik şekilde inşâ edilmiş olan şehirlerin 
akıllandırılması şeklinde bir dönüşüm hikâyesine sahiptirler. 
Esenler’in şansı, İstanbul gibi bir metropolün en merkezî 
bölgesinde sıfırdan bir akıllı şehir hikâyesine sahip olmasıdır.

Özet
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ek olarak belediyelerin sunmuş ol-
duğu çeşitli hizmet kanalları üze-
rinden anlık olarak da iletebilmek-
te veya sosyal mecrada sıkıntılarını 
paylaşabilmekte, gelen etkileşim-
ler ile sorunlarının çözümüne an-
lık cevap arayabilmektedirler. 

Şehir sâkinlerinin memnuniyetle-
ri veya memnuniyetsizlikleri, coğ-
râfî konum, kullanılan hizmet ka-
nalı, değerlendirilen tesis/hizmet 
noktasını da gösterir şekilde çeşit-
li servisler üzerinden kayıt altına 
alınmaktadır. Bu kayıtların hepsi 
şehir üzerindeki noktalar ile ilgi-
li sübjektif olsa da, değerlendirme 
sayısı arttıkça genel görüşü göste-
rir şekildedir. Dolayısı ile bu değer-
lendirmeler şehir yönetimleri için 
önemli bilgileri içermektedir. 

Bugünlerde iletişim kuran tek 
varlık insan değildir. Artık, ma-
kineler-makinelerle ve makine-
ler-insanlarla da iletişim kura-
bilmektedir. Hizmet alanında 
kurulan sistemler üzerinde geliş-
miş olan sensör teknolojileri ile 
insanın bulunmasının çok tehli-
keli olabileceği veya gözle görül-
mesi, tespit edilebilmesi zor olan 
alanlarda cihazlar anlık takip yapa-
bilmekte ve gerekli ilgilileri bilgi-
lendirerek daha sorun oluşmadan 
çözüm için aksiyon alabilmekte-
dirler. Bir başka açıdan bakılırsa da 

iletişim ile ilgili yapay zekâ, büyük 
olarak nitelendirilen verileri çok 
hızlı şekilde anlamlandırarak şehir 

ile ilgili kararlar konusunda destek 
olabilmektedirler. Örnek vermek 
gerekirse, makine insan iletişimi 

yangın, deprem, sel gibi âfetlerin 
algılanması gibi durumlarda şe-
hir sâkinlerinin canını kurtarabi-
lecek seviyede önemlidir. Maki-
ne-makine iletişimi örneği olarak 
da şehir elektrik hatları veya su 
hatları ile ilgili sensörlerin tespit 
ettiği arızalar tüm hizmetin kesil-
mesini engelleyecek şekilde plan-
ların yapılabilmesini veya oto-
matik olarak çözülmesine imkân 
tanıyabilmektedir.

İfade edilen iletişimin sonucun-
da çeşitli kayıtlar alınmaktadır. Bu 
kayıtları içeren veriler şehir üze-
rindeki canlı cansız tüm varlıkla-
rın şehirler ile ilgili üretmiş olduk-
ları çeşitli bilgileri içermektedir. 
Bu noktada verilerin kullanımı ve 
vatandaşların daha iyi hizmete 
erişebilmesinin sağlanması nok-
tasında akıllı şehirler kavramı or-
taya çıkmaktadır. Akıllı şehirler, 
kendi verilerini üreten ve bu veri-
lerin teknoloji yetenekleri ile kul-
lanarak şehir sâkinlerinin yaşam 
kalitesini artırmayı hedefleyen şe-
hirler olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır.

Günümüzde şehir yönetimi açı-
sından tek motivasyon bu olsa da 
akıllı şehir teknolojilerinin geliş-
tirilebilmesi ve yaygınlaştırılabil-
mesi için geliştirilecek ürünlerin 
yeterli sayıda üretilebilmesi ve ge-
rekli üretim ölçeğinin yakalanma-
sı, ürünlerin test edilebilmesi ve 

Verilerin kullanımı ve 
vatandaşların daha iyi 

hizmete erişebilmesinin 
sağlanması noktasında 
akıllı şehirler kavramı 

ortaya çıkmaktadır.



kullanılabilirliklerinin ispatlanma-
sı, ürün geliştirmede bir ekosis-
tem oluşturulması gibi gerekler de 
mevcuttur. Günümüz ekonomik 
koşulları göz önüne alındığında 
teknoloji üretebilmek için bu ge-
reklere ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi 
takdirde üretilen teknolojileri kul-
lanan bir ülke olma rolünü kabul 
etmek gerekmektedir.

Türkiye’nin Akıllı Şehir ile ilgi-
li vizyonunu belirleyen çalışma 
olan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şe-
hirler Stratejisi ve Eylem Planı’n-
da Akıllı Şehir tanımını “Paydaşlar 
arası iş birliği ile hayata geçirilen, 
yeni teknolojileri ve yenilikçi yak-
laşımları kullanan, veri ve uzman-
lığa dayalı olarak gerekçelendirilen 
ve gelecekteki problem ve ihtiyaç-
ları öngörerek hayata değer katan 
çözümler üreten daha yaşanabi-
lir ve sürdürülebilir şehirler” (ÇŞB, 
2019) şekilde yapılmıştır.

Strateji ve Eylem Planı doküma-
nında Türkiye için akıllı şehir viz-
yonu “Hayata Değer Katan Yaşa-
nılabilir ve Sürdürülebilir Şehirler” 
olarak belirlenirken, bu vizyona gi-
derken belirlenmiş olan stratejik 
amaçlar ise;

• Etkin akıllı şehir ekosistemi 
oluşturulması,

• Akıllı şehir dönüşümünde ko-
laylaştırıcı ve yönlendirici or-
tam hazırlanması,

• Akıllı şehir dönüşüm kapasitesi-
nin artırılması,

• Şehircilik hizmetlerinde akıllı şe-
hir dönüşümünün sağlanması, 
olarak belirlenmiştir.

İlgili doküman ülkemizin ana stra-
tejisini belirlediği için bundan 

sonraki çalışmaların temelini oluş-
turmaktadır. Belirlenen vizyon 
ve amaçlar incelendiğinde tekno-
lojinin sadece kullanıldığı değil 
aynı zamanda teknolojinin üre-
tildiği ve akıllı şehir ekosistemi-
nin de geliştirildiği bir yapı ortaya 
konulmaktadır. 

İstanbul Esenler’de inşâ hâlin-
de olan Akıllı Şehir projesi Türki-
ye’nin akıllı şehir yolculuğunda 
önemli bir fırsat oluşturmaktadır. 
Türkiye’de ve dünyada akıllı şehir-
lerin istisnâî örnekleri bulunsa da 
mevcut klasik şekilde inşâ edil-
miş olan şehirlerin akıllandırılma-
sı şeklinde bir dönüşüm hikâyesine 
sahiptirler. Esenler’in şansı, İstan-
bul gibi bir metropolün en mer-
kezî bölgesinde sıfırdan bir akıllı 
şehir hikâyesine sahip olmasıdır. 
Bu akıllı şehir ek olarak sahip oldu-
ğu Akıllı Şehir Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ile Türkiye’nin akıllı şehir 
teknolojilerinin geliştirileceği bir 
üretim alanı, test laboratuvarı hü-
viyetine de sahiptir. 

Bu çalışma kapsamında akıllı şehir 
ekosisteminin kurulabilmesi için 
test ortamının önemi ve Esenler’in 
Türkiye açısından taşıdığı potansi-
yeli tartışılacak, akıllı şehir projele-
rinin hayata geçirilmesi aşamasın-
da sürecin nasıl olması gerektiğine 
yönelik öneri sunulacaktır.

Akıllı şehirler, kendi 
verilerini üreten 
ve bu verilerin 

teknoloji yetenekleri 
ile kullanarak şehir 
sâkinlerinin yaşam 
kalitesini artırmayı 
hedefleyen şehirler 
olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır.
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Dünyada Mevcut 
Durum ve Türkiye
Türkiye’de inşaat sektörü, Türkiye 
ekonomisinde önemli bir paya sa-
hiptir. Türk inşaat sektörü sade-
ce Türkiye’de değil aynı zamanda 
dünyada da önemli projeler üstlen-
miş ve üstlenmektedir. Türk mü-
teahhitleri 1972-2018 aralığında 
123 ülkede 9600 civarında proje 
tamamlamıştır ve proje tutarı 380 
milyar dolardır.1 “Dünyanın En Bü-
yük 250 Uluslararası Müteahhidi” 
listesinde ise Türkiye’den 44 şirket 
bulunmakta ve müteahhit sayısı 
olarak Türkiye dünya liginde Çin’in 
ardından ikinci sırada yer almakta-
dır. 2020 yılında yurt dışında 14.4 
milyar dolar tutarında proje üstle-
nildiği, 2021 hedefi 20 milyar dolar 
olduğu ve orta-uzun vadeli hedefin 
yılda 50 milyar dolar proje üstlen-
mek olduğu göz önüne alındığın-
da akıllı şehir kavramının Türkiye 
için bir fırsattan ziyâde zorunluluk 
olduğu görülmektedir. Türkiye ni-
telikli üretim ve teknoloji ile des-
teklenen inşaat ile hedeflediği ra-
kamlara daha rahat ulaşabilecektir.

Diğer taraftan dünyadaki Akıllı 
Şehir Pazar büyüklüğünün 2020 
yılı için 410 milyar dolar civa-
rında olduğu tahmin edilmekte-
dir. Bu değerin 2025 yılında 820 
milyar dolar seviyesine çıkacağı 

öngörülmektedir (Smart Cities 
Market Global Forecast to 2025, 

2021). Hızla büyüyen Akıllı Şe-
hir Pazarı için yerli kaynakların 

geliştirilerek bu pazarda küresel 
bir oyuncu olarak yer alma fırsatı 
bulunmaktadır.  

İnşaat haricinde Türk şehirlerinin 
akıllı şehirler arasındaki sıralama-
sına bakılıp Türkiye’nin konumu 
veya akıllı şehirlere hazırlık seviye-
leri değerlendirilebilir. Bu bağlam-
da iki farklı listeleme mevcuttur. 
Cities In Motion indeksinin yer 
aldığı 2020 raporunda, 174 şeh-
rin yer aldığı değerlendirmede İs-
tanbul 129. sırada, Ankara ise 136. 
sırada yer almıştır (IESE, 2020). 
IMD Smart City Index 2019 ve 
2020 raporlarında ise sadece An-
kara yer almıştır. 2019 yılında 102 
şehir arasında Ankara 74. sırada 
yer almıştır (IMD, Smart City In-
dex, 2019), 2020 yılında ise 109 
şehir arasında 57. sırada yer almış-
tır (IMD, Smart City Index, 2020). 
Bu değerlendirmelere bakıldığında 
Türk şehirlerinin dünyadaki akıllı 
şehirler arasında yer aldığı ancak 
öncü şehirler içerisinde yer alma-
dığı ifâde edilebilir.

Akıllı şehirler dendiğinde şehirle-
rin çok farklı alanlarda çalışmala-
rı olabilir. Bunlar şehir güvenliği, 
şehrin doğaya uyumu, ulaşım ala-
nında kullanım, verinin kullanımı 
ve paylaşımı, yönetişim modelleri 
gibi çok farklı başlıklar altında ola-
bilmektedir. Bu bağlamda birkaç 
örnek vermek gerekirse, dünyada-
ki iyi örneklerden Avrupa’daki uy-
gulamalara bakıldığında, Hollanda 
Amsterdam’da 2007 yılında orta-
ya çıkan “Amsterdam Akıllı Şehir 

Akıllı şehirlerin 
çok farklı alanlarda 
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ulaşım alanında 
kullanım, verinin 

kullanımı ve paylaşımı, 
yönetişim modelleri 

gibi çok farklı başlıklar 
altında olabilmektedir.

Şanghay, 
Çin



Programı” ile geliştirilen projeler-
de CO2 emisyonlarının 2025 yılın-
da 1990 yılına göre %40 azaltılma-
sı hedeflenmektedir (Mora, 2007). 
İspanya-Barselona ise IoT (nesne-
lerin interneti) uygulamalarından 
faydalanarak dünyanın önde gelen 
“bağlantılı şehri” olmak için cid-
dî yatırımlar gerçekleştirmektedir 
(Boz, 2019). Birleşik Krallık-Lond-
ra’da ise ‘Londra Çevre Stratejisi’ 
ile karbon salınımını sıfıra indir-
mek ve yeşil alanları en az %50 
olacak şekilde artırmayı amaçlan-
maktadır. Finlandiya-Helsinki va-
tandaşların ihtiyaçlarını ve akıllı 
şehir geliştirme yönünü, açık hü-
kümet ve şeffaf politikalar aracılı-
ğıyla tespit ederek çözüm önerile-
ri geliştirmektedir (Eden Strategy 
Institute, 2018). 

Asya’daki iyi örnekler incelendi-
ğinde, Çin-Beijing’de, Pekin'deki 
kamu hizmetleri, kimlik belgele-
ri, sosyal güvenlik, sağlık hizmet-
leri ve eğitim bilgilerini sanal kart 
ile dijital olarak elde edilebilecek 
şekilde hizmet verebilmektedir. 
Çin-Shanghai’da ise vatandaşlar 
tek noktada hizmet veren kamu 
hizmeti platformuna sahiptir. 

Japonya-Tokyo’da "Sürdürülebi-
lir Akıllı Şehir" olarak hayata ge-
çirilen proje ile Tokyo’nun güney-
batısındaki Yokohama, geleceğin 
şehri olarak planlanan Tsunashi-
ma’da bir şehir inşâ edilmektedir. 
Bu şehir ile enerjinin %30’u ye-
ni kaynaklardan sağlanacak, CO2 

emisyonları %40 oranında aza-
lacaktır. Japonya-Woven City ise 

Toyota tarafından inşâ edilen ve 
2000 Toyota çalışanına ev sahipliği 

yapacak bir akıllı şehir projesidir 
(ÇŞB, 2020).

Amerika’daki akıllı şehir uygula-
malarına bakıldığında, San Fran-
cisco önemli rol model kentlerin-
den biri olarak göze çarpmaktadır. 
Akıllı şebeke uygulamalarıyla son 
10 yılda %130 oranında enerji ta-
sarrufu sağlamıştır. Akıllı ölçüm 
sistemlerinin devreye alınmasıy-
la %7 gelir artışı elde etmiştir. Los 
Angeles şehri, yaşam kalitesini ar-
tırmak için IOT teknolojilerini be-
nimsemiş ve kentsel teknoloji için 
bir test alanı oluşturmuştur. Son 
üç yıldır Amerika'nın bir numaralı 
dijital şehri seçilmiştir.

Türkiye’deki akıllı şehir uygula-
maları incelendiğinde, akıllı şehir 
uygulamalarının henüz istenilen 
olgunlukta olmadığı düşünülmek-
tedir. İstanbul’da ulaşımda ve be-
lediyeye bağlı Spor A.Ş. gibi ku-
rumlarda kullanılan İstanbul Kart 
uygulaması, İBB cep trafik ile anlık 
mobil trafik takibinin yapılması, 
iTaksi benzeri uygulamalarla taksi 
taleplerinin ve ödemelerinin diji-
talleşmesi gibi uygulamalar hayata 
geçirilmiştir. Ayrıca binalara ener-
ji kimlikleri oluşturarak, enerji ve-
rimliliği konusunda yönlendirme-
ler yapılmaktadır. Kayseri’de akıllı 
kavşak uygulamalarıyla araç sayım-
ları otomatik yapılmakta, yoğunlu-
ğun olduğu yollara geçiş üstünlüğü 
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verilerek trafik akışı hızlandırıl-
maktadır. Antalya’da Matchup pro-
jesi ile Enerji, Çevre, Ulaşım, Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri ile entegre 
çözümlerin büyütülmesi ve çoğal-
tılmasını amaçlayan kentsel dönü-
şüm projesi hayata geçirilmektedir. 
Konya’da ise ulaşımda akıllı kart 
uygulamaları 2000 yılından be-
ri kullanılmakta, 515 kilometrelik 
bisiklet ağı ile Türkiye’nin en faz-
la bisiklet kullanılan şehridir (ÇŞB, 
2020).

Esenler Akıllı Şehir 
Projesi ve Akıllı 
Şehir Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi
Esenler Akıllı Şehir projesi İstan-
bul’da sıfırdan kurulan akıllı şe-
hir projesini ifâde etmektedir. 8,4 
milyon metrekare üzerinde 51.332 
bağımsız birimin üretilmesi ve 
Esenler’deki mevcut yerleşik nü-
fusun bir bölümünün depreme da-
yanıklı konutlara geçirilmesi he-
deflenmektedir. Bu sayede yeni ve 
akıllı şehir inşâsı tamamlandığın-
da, şehir 200 bin kişilik bir nüfusa 
ev sahipliği yapacaktır. Bir bakıma 
bu kentsel dönüşüm zorunluluğu 
İstanbul’un tam merkezinde sıfır-
dan kurulan bir akıllı şehir fırsatı 
doğurmuştur.

Esenler Akıllı Şehir sadece bir 
kentsel dönüşüm projesi değildir. 
Şehrin tam merkezinde ve proje-

nin kalbinde Akıllı Şehirler İhtisas 
Teknoloji Bölgesi yer almaktadır. 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) 

Türkiye’nin akıllı şehirler teknolo-
jilerinin üretilmesi için önemli bir 
teknoloji kümelenmesini oluştur-
mayı hedeflemektedir ve TGB’nin 
en önemli şansı Esenler Akıllı Şe-
hir projesinin teknoloji gelişimi 
için bir açık hava laboratuvarı özel-
liğinde kurgulanıyor olmasıdır.

Şehir inşâsı tamamlandığında şe-
hirde Avrupa’da orta ufak bir şeh-
re denk bir nüfus ikamet edecek-
tir. Bu nüfus Akıllı Şehir TGB’sinde 
üretilecek olan teknolojileri ilk el-
den test edebilme, görüş verebil-
me ve ürünlerin daha iyileşmesini 
sağlayabilme imkânını doğurmak-
tadır. Bu sayede de Türkiye’de tek-
noloji üreten firmaların uluslara-
rası pazarlara açılırken ürünlerin 
kullanılmamış ve test edilmemiş 
olması nedeni ile yaşadıklarını ifâ-
de ettikleri problemin2 ortadan 
kaldırılmasına imkân tanıyabile-
cektir. Diğer taraftan da şehir sâ-
kinlerinin yeni teknolojiler ile ilk 
elden temas edebilmesine de im-
kân oluşturacaktır.

TGB’nin akıllı şehirler özelin-
de kurulmuş olması bölgede do-
ğal bir kümelenmenin oluşmasına 
da imkân oluşturacaktır. Şirketle-
rin sahip oldukları teknik altyapı 
ve müşteri portföyü ister istemez 
bulundukları TGB içerisindeki di-
ğer firmalar için de fırsat oluştura-
bilecektir. Detaylı olarak TGB’den 
beklentiler listelenecek olur-
sa, aşağıdaki gibi bir liste ortaya 
çıkmaktadır:

Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nin (TGB) en 
önemli şansı Esenler 

Akıllı Şehir projesinin 
teknoloji gelişimi için bir 

açık hava laboratuvarı 
özelliğinde kurgulanıyor 

olmasıdır.
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• Akıllı şehir çalışan teknoloji ge-
liştirme şirketlerinin kümelen-
mesini sağlaması,

• Şehrin kendi teknolojisini ge-
liştirmesi ve geliştirilen tek-
nolojiler için dış pazarlara ula-
şabilmesi için bir test ortamı 
oluşturulması,

• Ürünlerin test edilebilmesi için 
gerekli ilk pazarın oluşturulma-
sı ve ürünler ile ilgili can suyu-
nun oluşturulması,

• Ülkemizde akıllı inşaat sektörü-
ne yönelik bir AR-GE merkezi 
bulunmaması,

• Akıllı şehirler alanında bir eko-
sistem inşâsını sağlaması,

 »Devlet
 »Şirketler
 »Start-uplar
 »Üniversiteler

• Akıllı Şehir alanında yetişecek 
insan kaynağı geliştirilmesi,

 »Esenler’deki ve çevre ilçeler-
deki genç nüfus için istihdam 
sağlaması,

 »Okulların tematik olması ve 
buradaki öğrencilerin yetiştiri-
lip TGB’de değerlendirilmesi,

• Şehir sâkinlerinin hayatının tek-
noloji sayesinde iyileştirilmesi,

• Çevreci ve kendi kendine ye-
tebilen şehirler için altyapının 
oluşturulması,

• Önemli ticârileşme fırsatlarının 
oluşacak olması,

• Esenler’deki Akıllı Şehir altyapı-
sının TGB için yeterli olması,

• İstanbul Havalimanı’na ve ge-
nel ulaşım güzergâhlarına yakın 
olması.

TGB Esenler Akıllı Şehir projesinin 
kalbi durumundadır, ancak şehrin 
hayata gelebilmesi sadece TGB’nin 
inşaatına bağlı değildir ve çok kap-
samlı bir projeyi ifâde etmekte-
dir. Esenler Akıllı Şehir projesinin 
meydana gelebilmesi için Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı (STB), Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile Esen-
ler Belediyesi tarafından bir proto-
kol imzalanmıştır ve şehir inşâsına 
başlanmıştır. Bu protokol kapsa-
mında ÇŞB şehrin imalatından ve 
STB ise TGB bölgesinin kurulması 
ile fizibilitelerin yapılması gibi tek-
nik danışmanlıktan sorumludur.

STB’nin üstlendiği rol kapsamın-
da STB’nin bağlı ve ilgili kuruluşla-
rından olan TÜBİTAK’ın yönetim 
bilimleri enstitüsü olan TÜSSİDE 
görevlendirilmiştir. Esenler Bele-
diyesi ile birlikte değerlendirilen 
ve şehrin gelecekte hangi alan-
larda akıllı olması değerlendi-
rilmiş ve ÇŞB’nin akıllı şehirler 
yol haritasında3 belirlenmiş olan 

Esenler Akıllı Şehir 
projesinin meydana 

gelebilmesi için 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı (STB), Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 

(ÇŞB) ile Esenler 
Belediyesi tarafından bir 
protokol imzalanmıştır 

ve şehir inşâsına 
başlanmıştır.

T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, 
Esenler Belediye 
Başkanı M. 
Tevfik Göksu, 
T.C. Çevre, 
Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanı Murat 
Kurum.
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akıllı şehir uygulamalarından 106 
tanesi değerlendirilmek üzere se-
çilmiştir. Bu uygulamalar Şekil 1’de 
verilmiştir. 

Esenler Akıllı Şehir 
Projesi İçin Olası 
Uygulamaların 
Değerlendirilmesi
Esenler Akıllı Şehir uygulamaları 
için iki tip değerlendirme vardır. 
Bunlardan ilki akıllı şehir ile ilgi-
li hedeflere yönelik olmazsa olmaz 
uygulamaların belirlenmesidir. Uy-
gulamaların seçilmesi bir şehrin 
akıllandırılması ile ilgili olabilece-
ği gibi şehir yönetimlerinin strate-
jik bakışlarında şehrin gideceği is-
tikamete yönelik öncelikli gördüğü 
alanlar ile ilgili de olabilir. Esenler 
için daha önce detaylı olarak ele alı-
nan TGB’nin varlığı bu tarz uygula-
malara örnek olarak verilebilir.

İkinci değerlendirme eldeki kay-
naklara göre ve şehir ile ilgi-
li gelecek tahayyülüne göre olası 
uygulamaların yapılması/yapılma-
ması kararı, önceliklendirme sevi-
yesi (kısa, orta veya uzun vadede 
faaliyete alınma) gibi detayları da 
içeren strateji oluşturulmalıdır. Bu 
stratejinin oluşturulabilmesi için 
tüm uygulamalar için çalışabilecek 

bir değerlendirme ve fizibilite mo-
deline ihtiyaç mevcuttur ve bu 
makale kapsamında Esenler için 
uygulanmış olan model kısaca 
açıklanmıştır.

Esenler Akıllı Şehir 
Temaları ve Olmazsa Olmaz 
Uygulamalar
Akıllı şehir uygulamaları değerlen-
dirildiğinde birbirinden farklı bi-
nin üzerinde uygulamanın olduğu 
tespit edilmiştir.3 Bu akıllı şehir uy-
gulamalarının hepsi ileri teknoloji-

yi ifâde etmemektedir. Bunlardan 
bazıları hayatı kolaylaştırıcı ve hâ-
lihazırda şehirlerimizde uygulan-
makta olan şehircilik faaliyetlerini 
de içermektedir. Dolayısıyla şehir-
lerimizin öncelikle kendilerine uy-
gun olan akıllı şehircilik faaliyetle-
rini tespit etmeleri gerekmektedir.

Esenler özelinde bakıldığında aşa-
ğıdaki temaların uygun oldu-
ğu çalışmalar kapsamında tespit 
edilmiştir.

• Vatandaş hayatı için veri üre-
ten ve hayatı veri ile kolaylaştı-
ran şehir,

• Veri ile teknoloji ekosistemi üre-
ten şehir,

 »Kendi kendine yetebilen şehir - 
Yeşil Şehir,

 »Kendi kendine yetebilen şehir - 
Bütçe Yönetimi,

• Güvenli Şehir,

• Katılımcı ve Akıllı Şehir 
Yönetişimi.

Daha önce de ifâde edildiği gibi, 
Esenler Akıllı Şehir projesi için uy-
gulanması olası 106 uygulama tes-
pit edilmiştir. Ancak bu olası uygu-
lamaların tümünün şehirde yaşam 
başladığı anda faaliyete alınması 
çok kolay gerçekleştirilebilecek bir 
hedef değildir. Dolayısıyla bu uy-
gulamaların zamana yayılması ve 
bazılarının belki de hayata geçiri-
lememesi söz konusu olacaktır. Bu 
noktada bir akıllı şehirde hangi uy-
gulamaların olmazsa olmaz oldu-
ğu TÜBİTAK TÜSSİDE proje ekibi 
ve danışmanları tarafından değer-
lendirilmiştir. Bu kapsamdaki de-
ğerlendirmeler uygulamanın bağlı 
bulunduğu ana grup ve altındaki 
uygulamalar ile birlikte belirlenmiş 
ve Tablo 1’de verilmiştir.

Esenler Akıllı Şehir 
projesi için uygulanması 

olası 106 uygulama 
tespit edilmiştir.

Şekil 1:
Akıllı Şehir 

Uygulamaları



Olası Uygulamaların 
Değerlendirilme Yöntemi ve 
Kapsamı
Esenler için olmazsa olmaz uygu-
lamalarının değerlendirilmesinden 
sonra şehirde hangi teknolojile-
rin veya uygulamaların hayata ge-
çirileceğinin farklı etkileri de dik-
kate alacak şekilde tespit edilmesi 
ihtiyacı bulunmaktadır. Akıllı şe-
hir projelerinde hayata geçirilir-
ken fikir aşamasından itibaren 
tamamlanma aşamasına kadar-
ki sürecin standart olması ve bu 
standartlar dâhilinde takip edilme-
si gerekmektedir. 

Akıllı şehir projesine ait genel sü-
reç adımları:

Proje Önermesi: Akıllı Proje fik-
ri oluşturulup önerme yapılırken, 
mevcut önermenin Akıllı Şehir 
Vizyonu’na uygun olması gerek-
mektedir. Akıllı şehir vizyonuna 
uygunluğu kabul edilen önermele-
rin, akıllı şehir proje önermesi ya-
pan kurumun, bu proje ile o böl-
genin hangi ihtiyacına yönelik bu 

projenin yapılacağı, proje için be-
lirlenen bütçenin tutarlı olması 
ve uygulanacak projenin gerçek-
çi olması gerekmektedir. Akıllı şe-
hir vizyonuna ve bölge ihtiyacına 
uymayan, bütçe hesaplaması yan-
lış yapılan proje önermeleri revize 
edilmeli veya iptal edilmelidir.

Proje Önceliklendirmesi: Akıllı 
şehir projeleri alt projelerden oluş-
maktadır. Bu projeler belli öncelik 
sırasında yapılması gerekmekte-
dir. Bu öncelikler belirlenirken alt 
projelere ait fizibilite çalışmaları 
öncelikli olarak dikkate alınmalı-
dır. İkinci aşamada ise bölgeye has 
olan özel ihtiyaçlar varsa bu talep-
lerde değerlendirme aşamasında 
dikkate alınmalıdır.

Proje Fizibiliteleri: Proje öneri-
leri yapılırken her bir alt proje için 
genel planlama ve bütçe hesapla-
maları yapılmış olmalıydı. Detay 
fizibilite tarafında ise finansal ana-
liz, ekonomik etki analizi, ihtiyaç 
ve talep analizi, sosyal etki anali-
zi, çevresel etki analizi, teknik ana-
liz, risk analizi başlıkları özelinde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu analiz yöntemleri genel olarak 
incelendiğinde:

Finansal Analiz: Bir fizibilitedeki 
en önemli analizdir. Bu analiz ile 
proje kapsamında yapılan hazırlık 
ve çalışmalarının finansal karşılığı, 
proje sonrası elde edilecek getiri, 
projenin geri dönüş süresi gibi ka-
rar vericiye bilgi verecek çıktılar bu 
analiz ile elde edilmektedir.

Ekonomik Etki Analizi: Finansal 
analiz sonrasında yapılan ekono-
mik etki analizi ile projenin eko-
nomik kaldıraç etkisi incelenir. 

Akıllı Ekonomi
- TGB, İnovasyon ve Kuluçka Merkezi
- Akıllı Ödeme Sistemi

Akıllı Yapı & Altyapı
- Yapı Bilgi Modellemesi
- Galeri Sistemi
- Akıllı Sayaçlar

Akıllı Güvenlik ve Âfet Yönetimi
- Görüntü İşlemeye Dayalı Güvenlik Sistemleri
- Âfet Koordinasyon Merkezi
- Akıllı Uyarı Sistemleri
- Uzaktan Gözetim, İleri Kontrol Metotları ve Otomasyon

Akıllı Sağlık
- Mobil Sağlık Uygulamaları ve Uzaktan Hasta Takibi

Şehir Yönetimi ve Yönetişim 
- Yönetişim Mekanizması (IoT Platformu, Açık Veri Platformu, 

Akıllı Şehir Yönetim Platformu)
Akıllı Enerji

- Yenilenebilir Enerji Sistemleri
- Akıllı Sokak Aydınlatmaları

Akıllı Çevre
- Akıllı Atık Toplama, Ayrıştırma ve Bertaraf
- Akıllı Temiz ve Atık Su Yönetimi
- Çevre Kirliliği İzleme Sistemi ve Çevre Kontrol Merkezi

Akıllı Ulaşım
- Akıllı Yönlendirme Sistemleri (Trafik, Otopark vb.)
- Akıllı Lojistik

Tablo 1. 
Esenler 

Akıllı Şehir 
Projesi İçin 

Tespit Edilen 
Olmazsa 

Olmaz 
Uygulamalar
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Finansal analizde rakamsal olarak 
analiz edilemeyen parametreler bu 
analiz kapsamında değerlendirilir.

İhtiyaç ve Talep Analizi: Proje ile 
birlikte toplum yaşamında nasıl 
bir etki oluşacaktır, hangi proble-
mi çözecektir, yapılan yatırım ile 
elde edilen fayda toplum ihtiyacını 
ne oranda karşılayacaktır, bu yatı-
rım ile ihtiyaçlar ne oranda karşıla-
nacaktır gibi soruların incelendiği 
analizlerdir.

Sosyal Etki Analiz: Projenin top-
luma ve yaşama olan etkisi sos-
yal etki analizi ile incelenir. “Proje 
toplumun hayatını kolaylaştırıyor 
mu?”, “Olumlu algı var mı?” ve “Ya-
şam kalitesini ve huzurunu artıyor 
mu?” gibi etkenler incelenir.

Çevresel Etki Analiz: Proje ile bir-
likte yaşam alanındaki çevrenin 
nasıl etkileneceği bu analiz kap-
samında incelenir. Proje ile birlik-
te yaşam alanında gürültü kirliği, 
ışık kirliliği, çevresel kirlilik, eg-
zoz emisyon değerleri, yer altı su 
kaynakları vs. kriterlerde oluşa-
cak olumlu ve olumsuz değişimler 
incelenir.

Teknik Analiz: Projenin teknik de-
tayının incelendiği ve know how 
gerektiren bölümün yer aldığı ana-
lizdir. Teknik analiz tarafında ça-
lışmaların yerli kaynaklarla yapıl-
ması, yerli değilse, kademeli olarak 
yerlileştirmek için politikaların ge-
liştirilmesi gereken bölümdür. 

Risk Analizi: Projenin hayata geçi-
rilmesi ve sonrasındaki süreçte yer 
alan risklerin incelendiği ve olu-
şan risklere yönelik nasıl aksiyon-
ların alınması gerektiğini inceleyen 
analizlerdir.

Değerlendirme ve 
Sonuç
Akıllı Şehir konsepti çok fark-
lı alanları kapsayan çerçeve bir ta-
nımdır. Şehrin güvenliği, ulaşımı, 
ekonomisi, geri dönüşüm hizmet-
leri, sağlık hizmetleri, yönetişi-
mi gibi çok farklı alanlarda önem-
li fırsatlar taşıyabilmektedir. Bu 
kadar farklı alanlara dokunan bu 
konsept ile ilgili şehirlerin kendi-
lerini nasıl konumlandıracakları-
nı ve vatandaşlarına nasıl daha iyi 
bir şehircilik hizmet sunacaklarını 

akılcı ve planlı şekilde yapmaları 
gerekmektedir.

Esenler için olası uygulamalar ve 
değerlendirmeleri ile ilgili çalışma 
kapsamında bir değerlendirme çer-
çevesi sunulmaktadır. Burada fi-
zibiliteler ile ilgili iki değerlendir-
menin varlığından söz edilmiştir. 
Bunlardan ilki ilgili uygulamanın 
şehir için tasarlanan gelecekteki 
olmazsa olmazlığıdır. Örnek ver-
mek gerekirse bir şehir dünyanın 
en güvenli şehri olacağı iddiası ile 
akıllı şehir vizyonunu ortaya koyu-
yor ise ona göre bir akıllı şehir yol 
haritası oluşturmalıdır. Bu değer-
lendirmeye göre Esenler’e uygun 
uygulamalar seçilmiştir. İkinci de-
ğerlendirme ise farklı alternatifler 
arasından şehre uygun alternatifle-
rin seçilmesidir.

Alternatif değerlendirmesinde çok 
sayıda olasılık bulunduğu için şeh-
re bir uygulamanın ne gibi katkı-
larının bulunduğunun tespitine 
yönelik bir değerlendirme modeli-
ne ihtiyaç bulunmaktadır. Bu de-
ğerlendirme de şehircilik hizmet-
leri, çevreye etki, sosyal etki gibi 
değerlendirmenin önemli bileşen-
ler olduğundan sadece ekonomik 
fizibilite olarak ele alınmamıştır. 
Ekonomik olurluluğa ek olarak di-
ğer bileşenler de önerilen çerçeve 
kapsamında değerlendirilmiştir.  

Çalışma kapsamında Türkiye için 
sıfırdan kurulan ilk örnek olan 
Esenler’in akıllı şehir ekonomisi 
için önemi de tartışılmıştır. Esen-
ler bir akıllı şehir olarak doğduğu 
ve Türkiye için bir laboratuvar ola-
rak düşünüldüğünden dolayı Esen-
ler’deki dönüşüm sadece bir kent-
sel dönüşüm özelliğinde değil aynı 
zamanda şehircilik anlamında çok 
büyük bir potansiyel de taşımak-
tadır. Şehir özellikle akıllı şehir ih-
tisas TGB’si sayesinde Türkiye’nin 
akıllı şehir teknolojilerinin üre-
tildiği bir merkez olarak planlan-
maktadır. Ayrıca şehir akıllı şehir 
teknolojilerinin test edilebilmesi 
için bir test merkezi olarak konum-
landırılmaktadır. Bu büyük proje-
nin tamamlanması ile çok farklı 

Akıllı Şehir konsepti çok 
farklı alanları kapsayan 

çerçeve bir tanımdır. 
Şehrin güvenliği, 

ulaşımı, ekonomisi, geri 
dönüşüm hizmetleri, 

sağlık hizmetleri, 
yönetişimi gibi çok 

farklı alanlarda 
önemli fırsatlar 

taşıyabilmektedir.



alanlarda iyileşme gerçekleşmesi 
muhtemeldir.

Şehrin hayata geçirilebilmesi için 
önemli kaynağa ihtiyaç duyulmak-
tadır. Devletin çeşitli birimleri şeh-
rin inşâsı için belirli kaynakları 
ayırmaktadır. Ancak şehir yöneti-
mi, TGB yönetimi, TGB’deki fir-
malar, arazi kullanımları, tasarruf-
lar gibi alanlardan mâlî kazanımlar 
söz konusu olabilecektir. Bu mâlî 
kaynağın etkin ve akıllı kullanıl-
ması şehirdeki teknolojik yatırım-
ların gerçekleştirilebilmesinde, 
teknoloji girişimlerinin destekle-
nebilmesinde, test merkezlerinin 
kurulabilmesinde kullanılabile-
cektir. Şehrin sürdürülebilirliğinin 
sağlanabilmesi için şehir yöneti-
mi ile ilgili bir şirketin kurulması 
ve bu kaynakların yönetilmesinde 
fayda görülmektedir. Bu kaynakla-
rın önemli bir kısmı daha önce ifâ-
de edilmiş olan akıllı şehir uygu-
lamaları ile ilgili alanlara kanalize 
edilmelidir.

Bu çalışma kapsamında geniş akıl-
lı şehir kavramı üzerinde Esenler 
için olası teknolojilerin nasıl se-
çildiği tartışılmıştır. Ancak akıllı 

şehirler ile ilgili veri mimarisi ve 
ekonomisi, veriye dayalı etkinliği 

artırılmış planlamalar, etkin plan-
lama ve verimlilik artışı, daha hızlı 

hizmet sunumu, artan şehircilik 
kalitesi, güçlü yerinden ve katı-
lımcı yönetişim, artan birlikte ça-
lışabilirlik, bilgi ve yeniliğe dayalı 
büyüme, paydaşlar arası yeni ka-
nalların tesisi, sürdürülebilir çev-
re, sosyal ve kültürel gelişim gibi 
önemli başlıklar vardır ve her birisi 
üzerine detayı çalışmalar gerektirir 
niteliktedir. Bu çalışmayı okuyan 
araştırmacılara ve konunun ilgili-
lerine bu alanlardaki okumaları da 
tavsiye etmekteyiz. 

Mali kaynakların etkin 
ve akıllı kullanılması 
şehirdeki teknolojik 

yatırımlarda 
kullanılabilecektir. 
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TÜRKİYE’NİN
AKILLI ŞEHİR STRATEJİSİ

MAKALE

İsmail TÜZGEN 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü



on yıllarda dünya-
da nüfusu hızla ar-
tan şehirlerin hızla 
artan sorunlarına 
geleceği gözeten çö-
zümler bulunma-

sının en önemli yollarından bi-
ri “akıllı şehir” yaklaşımıdır. Tüm 
dünyadaki akıllı şehirlerin strateji 
dokümanları incelendiğinde, uy-
gulandığı bölgenin özellikleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda fark-
lı alanlara odaklanıldığı gözlem-
lenmektedir. Avrupa ülkelerinde 
karbon emisyonunun azaltılması, 
genç nüfusun çekilmesi ve korun-
ması, yaşlanan nüfusun destek-
lenmesi gibi yaklaşımlar ön plana 
çıkarken Amerika’da yeni iş im-
kânlarının yaratılması, ekonomik 
koşulların canlandırılması, mâli-
yetlerin düşürülmesi gibi husus-
lar önem kazanmaktadır. Asya ül-
kelerinde ise tüketimin optimize 
edilmesi, kamu hizmetlerinin da-
ha iyi sunulması, şehirlerin marka-
laştırılması; bununla birlikte Orta 

Doğu ve Afrika’da fon yetersizliği-
nin çözülmesi, yeni endüstrilerin 
geliştirilip yeni iş alanlarının ya-
ratılması konularına önem veril-
diği göze çarpmaktadır. Bu örnek-
lerden de anlaşılacağı üzere akıllı 
şehir kavramı sorun çözme ve şehir 

yaşamını iyileştirme genel hedefle-
rine hizmet eden bütüncül ve etkili 
bir araçtır. Ülkemizde bu aracı kul-
lanarak şehirlerimizin sorunlarına 
çözüm bulurken vatandaşlarımı-
zın hayatını iyileştirmek amacıyla 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

S

Akıllı Şehir Esenler Projesi baştan inşâ edilen bir bölgeyi 
kapsaması, ilişkili komşuluk alanlarının sorunlarının 
çözümüne katkı sağlanması, 2020-2023 Ulusal Akıllı 
Şehir Stratejisi ve Eylem Planı çatısı altında akıllı şehir 
uygulamaları ile yeni çözümler üretilecek olması ve ülke 
geneliyle birlikte dünyada da örnek teşkil edecek deneyimler 
kazandırması açısından çok önemli bir projedir.

Özet

Akıllı Şehir 
Esenler 
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tarafından 2020-2023 Ulusal Akıl-
lı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı 
“Hayata Değer Katan Yaşanabilir 
ve Sürdürülebilir Şehirler” vizyo-
nuyla hayata geçirilmiştir.

1. Giriş

1.1. Akıllı Şehir Tanımları
Şehirlerin artan sorunlarına çö-
züm üretirken küresel olarak bir-
birleri ile rekabet etme ve vatan-
daşlarının refahını sürdürülebilir 
bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı 
ülkeleri ve şehirleri yenilikçi tek-
noloji ve yaklaşımları değerlendir-
meye yönlendirmiştir. Bu motivas-
yon, şehir çözümlerinin bütüncül 
ve sistematik olarak ele alınma-
sı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 
Bu ihtiyacın karşılanmasında, pay-
daşlar arası iş birliği ile geliştirilen 
birlikte çalışabilir sistemlerin ve-
ri ve uzmanlığa dayalı olarak gele-
cek öngörüleriyle beklenti ve prob-
lemleri karşıladığını güvence altına 
alan Akıllı Şehir yaklaşımı çözüm 
olmaktadır.

Dünyada akıllı şehir kavramı için 
genel geçer tek bir tanım bulmak 
mümkün değildir. Ülkeler ve ku-
rumlar kendi ihtiyaçları ve hedef-
leri doğrultusunda akıllı şehir ta-
nımları geliştirmişlerdir.

Avrupa Komisyonu’na Göre 
Akıllı Şehir: Sürdürülebilirlik, 
ekonomik gelişim ve yaşam kalitesi 

faktörlerine bağlı olarak tanımla-
nan ve şekillenen bir kavramdır. 
Bu tanımda akıllı şehir hedefleri-
nin fizikî altyapı, beşerî ve sosyal 
sermaye, bilgi ve iletişim teknoloji-

leri altyapıları aracılığıyla sağlana-
bileceği vurgulanmaktadır.

Uluslararası Standardizasyon 
Örgütünün (ISO) Tanımına Gö-
re Akıllı Şehir: “Şehrin planlama-
sını, yönetimini, inşâsını ve akıllı 
hizmetleri kolaylaştıracak nesnele-
rin interneti, bulut bilişim, büyük 
veri ve entegre coğrâfî bilgi sistem-
leri gibi yeni nesil bilgi iletişim tek-
nolojilerinin uygulandığı yeni bir 
kavram ve yeni bir modeldir.”

Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği (ITU): Akıllı şehir kavra-
mını mevcut ve gelecek nesillerin 
ekonomik, sosyal, çevresel ve kül-
türel ihtiyaçlarını gözetirken; ya-
şam kalitesini, şehircilik hizmet 

sunumunun verimliliğini ve re-
kabet gücünü artırmak için bilgi 
ve iletişim teknolojilerini ve diğer 
araçları kullanan yenilikçi bir şehir 
olarak tanımlamaktadır.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir-
ler Stratejisi ve Eylem Planı’nda 
Akıllı Şehir Kavramı: “Paydaşlar 
arası iş birliği ile hayata geçirilen, 
yeni teknolojileri ve yenilikçi yak-
laşımları kullanan, veri ve uzman-
lığa dayalı olarak gerekçelendirilen 
ve gelecekteki problem ve ihtiyaç-
ları öngörerek hayata değer katan 
çözümler üreten daha yaşanabilir 
ve sürdürülebilir şehirler” olarak 
tanımlanmıştır.

Tüm bu tanımlardan anlaşılaca-
ğı üzere akıllı şehir ile güncel tek-
nolojilerden yararlanılarak kentsel 
altyapı hizmetleri, sosyal hizmetler 
ve çevre yönetimi alanlarında et-
kinliğin, verimliliğin mevcut ve ge-
lecek nesiller için sürdürülebilir şe-
kilde artırılması amaçlanmaktadır.

1.2. Dünyada Temel Akıllı 
Şehir Stratejisi Yaklaşımları
Akıllı şehir çalışmaları pek çok ül-
kede şehirler bazında hazırlanan 
stratejiler doğrultusunda gerçek-
leştirilmektedir. New York, Seul, 
Barselona, Berlin, Londra, Manc-
hester, Toronto, Sao Paulo, Dublin, 
Chicago akıllı şehir alanında stra-
tejiye sahip olan önemli şehirler 
arasında yer almaktadır.

Akıllı şehir stratejilerinin motivas-
yonları yıllar içinde değişiklik gös-
termiştir. Şehirler tarafından ge-
liştirilen akıllı şehir stratejilerinin 
genel olarak üç ana motivasyon 
etrafında toplandığı görülmüştür. 
Bunlar;

• Ekonomik Motivasyonlar:
Tek nolojinin, yatırım yapmak 
ve ekonomik kalkınmayı ar-
tırmak için hizmetler geliştir-
mek ve verimlilik sağlamak için 
kullanılmasıdır.

•  Sosyal Motivasyonlar: Vatan-
daşların katılımcılığının, güveni-
nin, güçlenmesinin ve şeffaflığın 
teşvik edilmesidir.

New York, Seul, 
Barselona, Berlin, 

Londra, Manchester, 
Toronto, Sao Paulo, 

Dublin, Chicago akıllı 
şehir alanında stratejiye 

sahip olan önemli 
şehirler arasında yer 

almaktadır.

Manchester, 
İngiltere



•  Çevresel Motivasyonlar: Çev-
resel sürdürülebilirliği sağlama-
ya yönelik çalışmalardır.

Akıllı şehir çalışmalarının ilk ör-
nekleri verimlilik elde etmek için 
teknolojilerin kullanılmasının fay-
dalarına odaklanmıştır. Sonra-
ki yıllarda akıllı şehir söylemi va-
tandaş merkezli bir vizyona doğru 
ilerlerken, stratejilerin odağı da va-
tandaşların katılımını artırma ve 
yaşam kalitesini iyileştirme hedef-
lerine doğru kaymıştır. 2013 yılı 
öncesi stratejilerin odak noktasın-
da ekonomi yer alırken 2013 yılı 
sonrasında stratejilerin ana moti-
vasyonunu sosyal ve çevresel ko-
nuların oluşturduğu görülmüştür.

Genel olarak akıllı şehir stratejileri 
iki farklı yaklaşım ile geliştirilmek-
tedir. Bunlar; iş birliği yaklaşımı ve 
yukarıdan aşağıya yaklaşımıdır. İş 
birliği yaklaşımı genellikle, kamu-
ya açık bir akıllı şehir ağı ya da ça-
lışma grubunun oluşturulması ile 
daha geniş bir paydaş katılımı sü-
recini içermektedir. Genel olarak, 
Avrupa, Kuzey ve Güney Ameri-
ka, Afrika ve Avustralya Akıllı Şe-
hir yaklaşımları iş birlikçi bir sü-
reçle gelişmiştir. Toronto’da, akıllı 
şehir stratejisi geliştirilirken “da-
ha akıllı” kavramının ne anlama 
gelebileceğini belirlemek amacıy-
la bir Akıllı Şehirler Çalışma Gru-
bu kurulmuştur. Şehir, paydaşları 
ile yakın bir ilişki içinde çalışmıştır. 
Benzer şekilde, Dublin, Akıllı Dub-
lin Stratejisi’nin oluşturulmasına 

ilişkin tavsiyelerde bulunmak üze-
re iş odaklı bir danışma ağı kur-
muştur. Her iki şehir de işe strateji-

ye girdi sağlamak üzere şehirde ne 
olup bittiğine dâir bilgi toplamak-
la başlamıştır. Strateji oluşturmaya 

yönelik yukarıdan aşağıya yaklaşım 
ise ilgili şehir departmanlarının ka-
tılımına odaklanan içsel bir süreç-
tir. Genel olarak Asya şehirlerinde, 
strateji, stratejinin uygulanması ve 
yönlendirilmesinden sorumlu özel 
amaçlı bir komite veya devlet ku-
rumu görev almaktadır. Örneğin 
Seul’de strateji geliştirme aşama-
sı, ilgili bölümlerle iş birliği için-
de Bilgi Ofisi liderliğinde yürütül-
müştür. Dijital Strateji Komitesi, 
BT uzmanlarından, şehir plancı-
larından ve akademisyenlerden 
oluşmaktadır.

Şehirler tarafından hazırlanan 
stratejilerin yanı sıra ülke bütün-
lüğünde ortak anlayış ve eş güdüm 
sağlamak üzere Hollanda, Avus-
turya, Hong Kong ve ABD tarafın-
dan ulusal Akıllı Şehir stratejileri 
geliştirilmiştir.

Dünya’da Akıllı Şehirlerin odakları 
genel olarak ülkeden ülkeye farklı-
lık göstermektedir. Avrupa ülkele-
rinde karbon emisyonunun azal-
tılması, genç nüfusun çekilmesi ve 
korunması, yaşlanan nüfusun des-
teklenmesi, bütçe açıklarını kapat-
mak için mâliyetlerin azaltılması 
ve geniş bant altyapısına yönelik 
çalışmalar ön plana çıkmaktadır.

Amerika’da yeni iş imkânları-
nın oluşturulması, ekonomik ko-
şulların canlandırılması, bütçe 

2013 yılı öncesi 
stratejilerin odak 

noktasında ekonomi 
yer alırken 2013 yılı 

sonrasında stratejilerin 
ana motivasyonunu 

sosyal ve çevresel 
konuların oluşturduğu 

görülmüştür.
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açıklarını kapatmak için mâliyetle-
rin düşürülmesi, şehir dijitalleşme-
sinin ekonomik ve sosyal yararları 
için ürün seçeneklerinin sağlan-
ması, artan şehir nüfusuyla ba-
şa çıkılması, yönetimde şeffaflığın 
desteklenmesi, BİT altyapısının ge-
liştirilmesi ön plana çıkmaktadır. 

Asya ülkelerinde ise tüketimin op-
timize edilmesi, kamu hizmetleri-
nin daha iyi sunulması, şehirlerin 
markalaştırılması, bununla birlikte 
Orta Doğu ve Afrika’da fon yeter-
sizliğinin çözülmesi, yeni endüst-
rilerin geliştirilip yeni iş alanla-
rının yaratılması konuları göze 
çarpmaktadır.

1.3. Türkiye’de Akıllı Şehir 
Politikalarının Gelişimi
Ülkemizde Akıllı Şehirlere ilişkin 
ilk politika Akıllı Şehir Bileşenleri 
arasında yer alan Akıllı Ulaşım bile-
şenine yönelik olup Ulusal Bilim ve 
Teknoloji Politikaları 2003-2023 
Strateji Belgesi’nde yer almakta-
dır. Belgede “Yaşam Kalitesinin 
Yükseltilmesi” hedefi doğrultu-
sunda “Çağdaş ve Güvenli Ulaştır-
ma Sistemleri Geliştirme Yeteneği 
Kazanma” politikası kapsamında 
“Karayolu ulaşımı için akıllı araç-
lar ve akıllı yol sistemleri gelişti-
rebilmek” ve “Ulaştırma ve turizm 
üst yapıları için yangın ve güvenlik 

sistemleri geliştirebilmek” eylem-
leri belirlenmiştir.

2009 yılına gelindiğinde “kent-
sel yerleşmelerin mekânsal yaşam 
kalitesinin artırılması, ekonomik 
ve toplumsal yapının güçlenme-
si, mekânsal planlama sisteminin 
yeniden yapılandırılması” 2010-

2012 Orta Vadeli Program kapsa-
mında şehirlerin artan ihtiyaçları 
olarak tanımlanmış ve bu ihtiyaç-
tan hareketle “Kentsel Gelişme 
Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlan-
ması öngörülmüştür. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı 2010 
Yılı Programı’nda da “Kentlerin 
Yaşam Standartlarının Yükseltil-
mesi ve Sürdürülebilir Gelişme-
nin Sağlanması” öncelikli politika 
olarak belirlenmiş ve “Sürdürü-
lebilir Kentsel Gelişme ve Eylem 

Planı”nın hazırlanması hedeflen-
miştir. Tüm bu politikalar doğ-
rultusunda 2010-2023 KENT-
GES Bütünleşik Kentsel Gelişme 
Stratejisi ve Eylem Planı hazırlan-
mıştır. “Kentleşme, yerleşme ve 
mekânsal planlamaya ilişkin de-
ğerler sistemini ve ilkelerini be-
nimseyen bir anlayıştan hareketle, 
ulusal katmanda referans çerçeve 
belgesi niteliği taşıyan bir strateji 
dokümanı” olma niteliğini taşıyan 
KENTGES Akıllı Şehir alanında 
göz önünde bulundurulması gere-
ken strateji ve politikalar arasında 
yer almaktadır.

Akıllı Şehirler alanında bütüncül 
ilk üst düzey politika Onuncu Kal-
kınma Planı’nda (2014-2018) be-
lirlenmiştir. Planda akıllı şehirlere 
ilişkin:

• “İmalat Sanayinde Dönüşüm” 
için belirlenen “656. Kentleşme 
ve kentsel dönüşüm, imalat sa-
nayi ile bütünleşik bir şekilde ele 
alınacaktır. Bu çerçevede akıllı bi-
na, yapı malzemeleri, toplu taşı-
ma araçları ve sinyalizasyon sis-
temleri gibi alanlarda üretim ve 
ihracat kapasitesi artırılacaktır.”

• “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürü-
lebilir Çevre” için belirlenen 731 
numaralı “Akıllı uygulamaların 
sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile 
âfet ve su yönetimi gibi alanlar 
başta olmak üzere kullanımı yay-
gınlaştırılacaktır. Şehirlerin bilgi 
ve iletişim teknolojileri alanın-
daki altyapı, kapasite ve beceri 
düzeyleri artırılarak akıllı kentle-
re dönüşmesi desteklenecektir.”

• “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürü-
lebilir Çevre” için belirlenen 900 
numaralı “... sürdürülebilir kal-
kınma anlayışının daha da ile-
riye taşınması için bu alandaki 
politikaların uygulanması, izlen-
mesi ve değerlendirilmesinde il-
gili kuruluşlar arasında iş birliği, 
koordinasyon ve veri paylaşımı-
nın geliştirilmesi ve özel sektör, 
yerel yönetimler ve sivil toplum 
kuruluşlarının rolünün artırıl-
ması önem kazanmaktadır.”

Şehirlerin bilgi ve 
iletişim teknolojileri 
alanındaki altyapı, 

kapasite ve 
beceri düzeyleri 
artırılarak akıllı 

kentlere dönüşmesi 
desteklenecektir.



• “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdü-
rülebilir Çevre” için belirlenen 
964 numaralı “Kentsel dönüşüm 
projelerinde yenilikçi ve katma 
değer yaratan sektörleri, yaratıcı 
endüstriler ile yüksek teknoloji-
li ve çevreye duyarlı üretimi des-
tekleyen uygulamalara öncelik 
verilecektir.”

• “Kentsel Altyapı” için belirlenen 
987 numaralı “Kent içi ulaşımda 
trafik yönetimi ve toplu taşıma 
hizmetlerinde bilgi teknolojileri 
ve akıllı ulaşım sistemlerinden 
etkin bir şekilde faydalanılacak-
tır.” politikaları yer almıştır.

Onuncu Kalkınma Planı kapsa-
mında çıkarılan Öncelikli Dönü-
şüm Programlarında da Akıllı Şe-
hir ve Akıllı Şehir Bileşenlerini 
ilgilendiren politika ve eylemlere 
yer verilmiştir:

• 1.14. Enerji Verimliliğinin Ge-
liştirilmesi Programı kapsamın-
da 5. Bileşen “Ulaşımda Enerji 
Verimliliğinin Artırılması” kap-
samında “5.1: Ulaşımda toplu 
taşımanın, küçük motor hacim-
li, elektrikli ve hibrit araç kulla-
nımının yaygınlaştırılması, uy-
gun yerleşim yerlerinde akıllı 
bisiklet şebekeleri kurulması ve 
trafiğe kapalı yaya yolları oluş-
turulması” politikası ve “Eylem 
24: Enerji verimliliği yüksek 
ve iklime duyarlı kentsel ula-
şım stratejileri hazırlanacak ve 
uygulanacaktır.” ile “Eylem 27: 
Akıllı Sinyalizasyon Sistemleri 

yaygınlaştırılacaktır.“ eylemleri 
tanımlanmıştır.

• 1.23. Yerelde Kurumsal Kapasi-
tenin Güçlendirilmesi Programı 

kapsamında 2. Bileşen “Yerelde 
Kapasite, Yönetişim ve Katılım-
cılığın Geliştirilmesi” kapsamın-
da “2.2: Başta mahallî idareler 
olmak üzere yerel katmandaki 
kurumların teknolojik altyapıla-
rının geliştirilmesi, hizmetlerde 
hız ve kalitenin artırılması” poli-
tikası ve “Eylem 24: Büyükşehir 
belediyelerinin akıllı kent uygu-
lamalarına yönelik fizibilite ça-
lışmaları desteklenecektir.” eyle-
mi tanımlanmıştır.

• 1.24. Rekabetçiliği ve Sosyal 
Uyumu Geliştiren Kentsel Dö-
nüşüm Programı kapsamında ise 
2. Bileşen “Kentsel Dönüşümde 
Yerli ve Yenilikçi Üretimin Teş-
vik Edilmesi” kapsamında 2. Bi-
leşen “İleri malzemelerin, akıllı 
bina teknolojilerinin, dayanıklı-
lığı geliştiren uygulama araçları-
nın ve yüksek teknik özelliklere 
sahip inşaat makinalarının yurt 
içinde geliştirilmesinin ve üretil-
mesinin teşvik edilmesi” politi-
kası tanımlanmıştır.

2015-2017 Orta Vadeli Program’da 
şehirlere ilişkin “101. Kentsel dö-
nüşümde katma değer yaratan 
sektörlerin, yaratıcı endüstrilerin, 
yüksek teknolojili, çevreye duyarlı 
yenilikçi üretimin ve enerji verim-
liliğinin desteklenmesine önem ve-
rilecektir.” politikası belirlenmiştir. 
Akabinde 2016-2018 Orta Vadeli 

Kentsel dönüşüm 
projelerinde yenilikçi 

ve katma değer 
yaratan sektörleri, 
yaratıcı endüstriler 
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Program’da “110. Kentleşme ve 
kentsel dönüşümde katma değer 
yaratan sektörlerin, yaratıcı en-
düstrilerin, yüksek teknolojili, çev-
reye duyarlı yenilikçi üretimin ve 
enerji verimliliğinin desteklenme-
sine önem verilecektir.” politikası 
tanımlanmıştır. 2017-2019 Orta 
Vadeli Program’da da benzer şekil-
de “76. Sanayide özel sektör öncü-
lüğünde, dışa açık, rekabetçi, yeni-
likçi, yüksek katma değer yaratan, 
AR-GE tabanlı ve çevreye duyarlı 
bir üretim yapısına dönüşüm hız-
landırılacaktır. Bunun için; nitelik-
li istihdam altyapısı oluşturulacak, 
girişimcilik kapasitesi güçlendirile-
cek, ticârîleşme ve markalaşma sü-
reçlerinin işlerliği artırılacak, sağ-
lık endüstrilerinin, kentleşme ve 
kentsel dönüşümde katma değer 
yaratan sektörlerin desteklenme-
sine önem verilecektir.” politika-
sı yer almaktadır. 2018-2020 Orta 
Vadeli Program’da ise “Kentsel dö-
nüşüm, yerli imalat sanayi için ye-
nilikçi ürünlerin üretilmesi yönün-
de değerlendirilecektir.” ve “Bilgi ve 
iletişim teknolojileri destekli akıllı 
uygulamalara (akıllı ulaşım sistem-
leri, binalar, kent ve enerji altyapı-
ları gibi) geçiş hızlandırılacaktır.” 
politikaları tanımlanmıştır.

Akıllı Şehir ve şehirlere ilişkin po-
litikaların, üst seviye politika bel-
gelerinde yer almaya başlaması ile 
birlikte 2015 Yılı Yatırım Progra-
mı’nda “Akıllı Kentler Stratejisi ve 
Fizibilite Etüdü Projesi”ne yer ve-
rilmiştir. Proje sahibi kurum T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ola-
rak tanımlanmıştır. T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 2015-2017 
Stratejik Planı’nda Türkiye’nin 
2023 çevre ve şehirleşme vizyonu; 
“Zengin, doğal, tarihî, kültürel ve 
insan kaynaklarını koruyan ve sür-
dürülebilir kılan, yenilik ve tekno-
loji ile bütünleştiren, rekabet gücü-
ne sahip, bölge içi ve bölgeler arası 
gelişmişlik farkını azaltan, yaşam 

kalitesi yükselen bir ülke olabil-
mektir.” olarak yer almıştır. Bakan-
lığın 2018-2022 Stratejik Planı’n-
da bu görev Amaç 4 olarak “Akıllı 
Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hiz-
metleri” olarak yer almaktadır.

Onuncu Kalkınma Planı’nın tetik-
lemesi ile pek çok sektörel ve te-
matik strateji ile kurum stratejik 
planında da Akıllı Şehir ve Akıl-
lı Şehir Bileşenlerine ilişkin politi-
kalara yer verilmiştir. 2015-2018 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 
Planı, 2016-2019 Ulusal e-Dev-
let Stratejisi ve Eylem Planı, 2010-
2023 KENTGES Bütünleşik Kent-
sel Gelişme Stratejisi ve Eylem 
Planı, 2016-2019 Ulusal Siber Gü-
venlik Stratejisi ve Eylem Planı, 
2017-2023 Ulusal Enerji Verimlili-
ği Eylem Planı ve Ulusal Akıllı Ula-
şım Sistemleri Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı Akıllı Şehirlere ilişkin 
tematik stratejilere örnek olarak 
verilebilir.

2019 yılı Temmuz ayında yayın-
lanan On Birinci Kalkınma Planı 
(2019-2023) ile birlikte Akıllı Şe-
hir konusunda geliştirilen politika-
lar Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi 
ve Eylem Planı’nı referans alarak, 
bütüncül ve önceliklendirilmiş bir 

110. Kentleşme ve 
kentsel dönüşümde 

katma değer yaratan 
sektörlerin, yaratıcı 

endüstrilerin, yüksek 
teknolojili, çevreye 

duyarlı yenilikçi üretimin 
ve enerji verimliliğinin 
desteklenmesine önem 

verilecektir.



şekilde ele alınmış ve vizyon ola-
rak “99. Türkiye’de hazırlanan Ulu-
sal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem 
Planı ile yerel yönetimlerin Akıllı 
Şehir olma yolundaki hedeflerine 
yön verilmektedir.” ifâdesi ile ta-
nımlı hâle getirilmiştir. On Birin-
ci Kalkınma Planı akıllı şehirler-
de tematik alanlara yönelik birçok 
tedbir içermekle birlikte, Akıllı Şe-
hir alanının temel stratejik bakışını 
ifâde eden politika ve tedbirler aşa-
ğıda belirtilmiştir:

• 683. Yerel yönetimlerin akıllı şe-
hir stratejilerini ve izleyecekle-
ri yol haritalarını hazırlamaları 
teşvik edilecek, akıllı şehir pro-
jelerinin ulusal katmanda önce-
liklendirilen alanlar ve kabiliyet-
ler dikkate alınarak seçilmesi ve 
hayata geçirilmesi sağlanacak, 
Akıllı Şehir uygulamalarına yö-
nelik yerli üretimin geliştirilmesi 
desteklenecektir. 

• 683.1. Yerel yönetimlere akıllı 
şehir stratejilerini ve izleyecek-
leri yol haritalarını hazırlamala-
rına yönelik Ulusal Akıllı Şehir 
Stratejisi ve Eylem Planı esas alı-
narak rehberlik sağlanacaktır. 

• 683.2. Akıllı şehir projeleri, bü-
yükşehir belediyeleri ve 51 il 
belediyesi öncelikli olmak üze-
re akıllı şehir olgunluk değer-
lendirmesi ve kaynak tahsis 

kısıtları göz önünde bulunduru-
larak önceliklendirilecektir. 

• 683.3. Akıllı Şehir uygulama-
larında yerli teknoloji uygula-
malarının desteklenmesinin 

yöntemleri analiz edilecek, iha-
le süreçlerinde esas alınacak yer-
li üretim oranı başta olmak üzere 
kriterler belirlenecektir. 

• 683.4. Akıllı Şehir ekosistemi 
analiz edilerek girişimciler, sis-
tem geliştiriciler, teknoloji sağ-
layıcılar gibi sektörün tüm pay-
daşları oluşturulacak dijital 
platformda buluşturulacaktır.

2. Ulusal Akıllı 
Şehirler Stratejisi 
ve Eylem Planı

2.1. Dayanak
10. Kalkınma Planı (2014-2018), 
Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem 
Planı (2016-2019), Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı (2015-
2018), Ulusal Genişbant Strateji-
si ve Eylem Planı (2017-2020) gi-
bi ulusal politika belgelerinde, T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
akıllı şehir stratejisinin ve akıllı şe-
hir programının hazırlanması so-
rumluluğu verilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın 2018-2022 Stratejik Pla-
nı “Eksen 2. Şehircilik” başlığı 
altında; “Akıllı şehirlerin oluştu-
rulması için altyapı çalışmalarını 
yapmak, teknoloji yardımıyla şe-
hirlerdeki mekân yönetimini iyi-
leştirmek, kamu hizmetlerini ge-
liştirmek üzere veri paylaşımını 
sağlamak ve ulusal coğrâfî bilginin 
odak noktası olmak” stratejik ama-
cı belirlenmiştir.

Akıllı Şehir 
uygulamalarında yerli 

teknoloji uygulamalarının 
desteklenmesinin 
yöntemleri analiz 

edilecek, ihale 
süreçlerinde esas alınacak 

yerli üretim oranı başta 
olmak üzere kriterler 

belirlenecektir.
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Bu doğrultuda hazırlanan 2020-
2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strate-
jisi ve Eylem Planı 2019/29 Sayı-
lı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 
23 Aralık 2019 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

2.2. Yöntem
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı hazırla-
nırken Mevcut Durum Analizi, 
Strateji ve Eylem Planı’nın Hazır-
lanması, İzleme ve Olgunluk De-
ğerlendirme Modellerinin Gelişti-
rilmesi çalışmaları yapılmıştır.

Mevcut Durum Analizi kapsa-
mında akıllı şehir ekosisteminin 
tüm paydaşlarının katılımı ile ça-
lıştaylar ve toplantılar gerçekleşti-
rilmiş; yerel yönetim anketi yapıl-
mış; ulusal ve uluslararası strateji 
belgeleri incelenmiş; literatür ta-
rama çalışmaları yapılmış; yurt 
dışı teknik inceleme ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir.

Mevcut durum analizi kapsa-
mında yapılan çalışmalar aşağıda 
özetlenmiştir:

• Ulusal Stratejiler, Planlar ve 
Programların İncelenmesi: 
Kalkınma Planı ve Akıllı Şehir 
konusunu ilgilendiren tematik 

stratejiler başta olmak üzere 65 
ayrı üst düzey politika belgesi, 

tematik, sektörel, bölgesel stra-
teji ve kurumsal stratejik plan 
incelenmiştir.

• Uluslararası Stratejilerin İn-
celenmesi: 6 ayrı uluslararası 
strateji belgesi incelenmiştir. 

• Mevzûat İncelemesi: Akıllı Şe-
hir çalışmalarını şekillendirebi-
lecek 133 ayrı ulusal mevzûatı 
incelenmiştir. 

• Dünya Örneklerinin İncelen-
mesi: Akıllı Şehir çalışmaların-
da örnek teşkil edebilecek 4 ül-
ke yaklaşımı ve 3 ülke stratejisi 
incelenmiştir. 

• Olgunluk Değerlendirme Mo-
deli İncelemesi: Akıllı Şehirlere 
yönelik 5 ayrı Olgunluk Değer-
lendirme Modeli incelenmiştir. 

• Paydaş Görüşmeleri:

• 80 kurumdan 496 katılım 
ile 15 Odak Grup Toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

• 24 merkezî yönetim kuru-
mundan 174 kişi ve 6 yerel 
yönetim kuruluşundan 55 ki-
şi ile 74 Paydaş Görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir. 

• 115 katılımcı ile gerçekleşen 
Merkezî Yönetim Çalıştayı, 74 
Katılımcı ile gerçekleşen Te-
darikçi Çalıştayı ve 101 Katı-
lımcı ile gerçekleşen Yerel Yö-
netim Çalıştayı olmak üzere 3 
Kapasite Kazandırma Çalıştayı 
gerçekleştirilmiştir. 

• Anket Uygulaması: 327 be-
lediyenin katılımı ile Yerel Yö-
netim Anketi uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. 

2020-2023 Ulusal Akıllı 
Şehirler Stratejisi ve 

Eylem Planı ile insanı 
odağa alan bir stratejik 
bakış benimsenmiştir.



• Yurt Dışı Yerinde İnceleme Zi-
yareti: Akıllı Şehir Çözümleri 
açısından öncü şehirlerden olan 
Amsterdam, Kopenhag ve Lond-
ra şehirlerindeki ilgili kurum-
lara teknik inceleme ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda hazırla-
nan eylem planı taslağı, ilgili ku-
rumlarla paylaşılarak alınan görüş-
lerle nihâî hâlini almıştır.

2.3. Stratejik Bakış
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı ile insa-
nı odağa alan bir stratejik bakış 
benimsenmiştir. Bu bakış açısı ile 
Akıllı şehir politikalarının belirlen-
mesi, bu politikaların hayata geçi-
rilmesi ve ülkemizin Akıllı Şehir 
dönüşümünde tüm paydaşların 
aktif katılımı ile iş birliği ve koor-
dinasyonu sağlanacaktır. Akıllı şe-
hir ekosisteminde yer alan paydaş-
lar çok geniş bir yelpazede dağılım 
göstermektedir. Odağında şehir 
sâkinleri olmak üzere paydaşlar 
arasında merkezî yönetim kurum 
ve kuruluşları, yerel yönetimler, 
özel sektör, sivil toplum kuruluş-
ları, üniversiteler yer almaktadır. 
Akıllı Şehirler; kaynaklar ve hiz-
metlerin, paydaşlar arasındaki eş 
güdüm ve birlikte çalışabilirlik te-
melinde etkin yönetilmesi ile sür-
dürülebilir olacaktır.

Akıllı Şehir, veri ve uzmanlığa da-
yalı olarak gelecek öngörüleriyle 
beklenti ve problemleri karşılama-
yı güvence altına alma yaklaşımını 
bir gereklilik olarak kabul etmek-
tedir. Bu gerekliliğin sağlanması 
ancak yetkin ve üreten bir Akıllı 
Şehir Ekosistemi ile mümkün ola-
caktır. Bu motivasyonla “Yetkin 
ve Üreten Akıllı Şehir Ekosistemi” 
bakış açısı stratejik bakış olarak 
benimsenmiştir.

Bu bakış açısı ile ülkemizin Akıllı 
Şehir dönüşümünde yeni bir istih-
dam ve ekonomi oluşturan ve viz-
yon belirleyen Akıllı Şehir Yönetişi-
mi ve yerli Akıllı Şehir Çözümlerini 
millî kabiliyetlerle geliştirebilme 
ve kullanabilme yetkinliğine ve 

olgunluğuna sahip birey ve kurum-
lardan oluşan çevik Akıllı Şehir 
Ekosistemi oluşturulacaktır.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı ile amaç-
lanan Türkiye’de Akıllı Şehirler ala-
nında gerekli kabiliyetlerinin oluş-
turulması ve ekonomik büyüme 
ve istihdam alanında itici güç et-
kisinin oluşturulmasıdır. Bu doğ-
rultuda, 2020-2023 Ulusal Akıllı 
Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı 

kapsamında vizyon; “Hayata Değer 
Katan Yaşanabilir ve Sürdürülebilir 
Şehirler” olarak belirlenmiştir.

Hayata geçirilen Akıllı Şehir po-
litikaları sonucunda şehirlerdeki 
problemlerin ve ihtiyaçların ön-
görülerek çözümler üretilmesi, 

şehircilik hizmetlerinin daha kali-
teli ve hızlı bir şekilde sunumu ve 
böylece memnuniyetin artması ve 
nihâî hedef olarak yaşam kalitesi-
nin artması beklenmektedir.

2.4. Akıllı Şehir Bileşenleri
Akıllı şehir yapısı ile ilgili farklı 
yaklaşımlar değerlendirilmiş olup 
bu Strateji ve Eylem Planı kapsa-
mında akıllı şehir yapısı, Akıllı Şe-
hir Yönetimi ve Akıllı Şehir Uygu-
lamaları olmak üzere iki ana başlık 
altında şekillenmiştir. Bu ana baş-
lıkların altında değerlendirilen ko-
nular Strateji ve Eylem Planı’nda 
aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Akıllı Şehir Yönetimi
•  Yönetişim: Akıllı Şehirler ala-

nında ihtiyaç duyulan paydaş-
lar arasında şehir çapında liderli-
ği güçlendirmek, etkinleştirmek 
ve sürdürülebilirliği sağlamak 
için etkili yolların bulunma-
sı amacıyla gerçekleştirilen yö-
netim düzenlemelerine yönelik 
faaliyetlerdir.

•  Strateji Yönetimi: Akıllı Şe-
hir Stratejilerinin geliştirilerek 
şehre yön veren yol haritaları-
na dönüştürülmesi ve uygula-
maların bu bakış açısıyla hayata 

Akıllı Şehir, veri ve 
uzmanlığa dayalı olarak 

gelecek öngörüleriyle 
beklenti ve problemleri 

karşılamayı güvence 
altına alma yaklaşımını 

bir gereklilik olarak 
kabul etmektedir.
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geçirilmesinin sağlanmasına yö-
nelik faaliyetlerdir.

•  Politika Yönetimi: Akıllı Şehir 
alanında aşağıda yer alan baş-
lıklara yön veren ilkeleri orta-
ya koyan politikaların belirlen-
mesi ve uygulanmasına yönelik 
faaliyetlerdir.

•  Bütüncül Hizmet Yönetimi: 
Akıllı Şehir çözümlerinin kulla-
nıldığı şehircilik hizmetlerinin 
bütüncül bir şekilde, birbirleriy-
le etkileşim içerisinde kapsayı-
cı kanallarla sunumu ve olgun-
luğunun artırılmasına yönelik 
faaliyetlerdir.

•  İş Yönetimi: Akıllı Şehir çözüm-
lerinin kullanıldığı şehircilik hiz-
metlerinin sunulması amacıyla 
hizmet ve teknoloji katmanları 
arasındaki iş katmanının yöneti-
mine ilişkin faaliyetlerdir.

Akıllı Şehir Uygulamaları
•  Akıllı Çevre; Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri desteği ile atık, ha-
va, su, toprak, iklim değişikliği 
ile mücâdele yönetimi ile şehrin 
tabiat varlıklarının korunarak 
çevre ve doğanın sürdürülebilir-
liğinin sağlanabilmesi ve çevre 
yönetiminin yeşil şehir planla-
masının dikkate alınarak yapıl-
ması olarak tanımlanabilir.

•  Akıllı Güvenlik; teknolojiyi kul-
lanarak, şehirlerde mevcut gü-
venlik hâline karşı oluşabilecek 
tehditlere yönelik olarak vatan-
daşları korumak ve kriz yöneti-
mini sağlamak için tasarlanmış, 
şehir güvenliğinin ölçümlenmesi 
ve etkinliğinin sağlanması işlev-
lerinin bütünüdür.

•  Akıllı İnsan; farkındalığı, katı-
lımcılığı ve yaratıcılığı yüksek, 
hayat boyu öğrenen, bilişim tek-
nolojilerini hayatına dâhil etmiş, 
beşerî ve sosyal sermayenin ana 
unsuru ve şehir yaşamının odak 
noktası olan bireydir. Akıllı İn-
san bileşeni kapsamında Sos-
yal Altyapı, Kültürel Etkileşim 
ve Bağımlılık konuları ele alın-
maktadır. Sosyal Altyapı; sosyal 

yapının temel taşlarını oluşturan 
eğitim, sağlık, kültür, turizm, sa-
nat, spor ve sosyal yardımlar gibi 
insanın ve toplumun yaşam ka-
litesinin yükseltilmesine yönelik 
faaliyetler ve hizmetlerdir.

•  Akıllı Yapılar; bir şehirde yer 
alan tüm yapılar için toplumun; 
barınma kalitesi, konut kalitesi, 
yapı güvenlik önlemleri, yapı ik-
limlendirme ve enerji sistemle-
ri gibi temel ihtiyaçlara akılcı ve 
teknolojik bir yaklaşımla doku-
narak yaşam kalitesini artırmayı 
hedefleyen sistemleri içerir.

•  Akıllı Ekonomi; bir şehrin mik-
ro ve makro boyutuyla ekono-
mik girdi, çıktı ve faaliyetlerinin 
akıllı endüstriler çerçevesinde 
ele alınmasıdır. Her alanda gide-
rek artan tüketim faktörleri kar-
şısında mevcut kaynakları ve-
rimli kullanma ve artan tüketim 
için önlemler geliştirmeyi ve ya-
şam kalitesini artırmayı hedef-
lemektedir. Rekabet gücü, mar-
ka değeri ve paylaşım ekonomisi 
öne çıkan kavramlardır.

•  Akıllı Mekân Yönetimi; şehirle-
rin, deprem, sel, heyelan gibi can 
ve mal kaybına sebebiyet verecek 
doğal âfetler karşısında dayanık-
lı olabilmesi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik olarak yaşanabilir ve 

Akıllı Güvenlik; 
teknolojiyi kullanarak, 

şehirlerde mevcut 
güvenlik hâline 

karşı oluşabilecek 
tehditlere yönelik 

olarak vatandaşları 
korumak ve kriz 

yönetimini sağlamak 
için tasarlanmıştır. 
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sürdürülebilir olması ile kentleş-
me ilkelerine uygun şekilde ge-
lişmesi konularını ifâde eder.

•  Akıllı Sağlık; yaşam kalitesini 
artırmayı hedefleyen, sağlık hiz-
metlerini iyileştiren, bireylerin 
sağlıkları ile ilgili farkındalıkla-
rını artıran, sağlık verisini akıllı 
bir şekilde analiz edilmesini sağ-
layan uygulama ve hizmetlerdir.

•  Akıllı Yönetişim; analiz, planla-
ma, uygulama ve politika yapımı 
gibi kamu yönetimi süreçlerin-
de şeffaflık, katılımcılık ve hesap 
verebilirlik prensipleriyle klasik 
kamu yönetimi yöntemlerin-
den farklı olarak daha hızlı, da-
ha doğru ve etkin karar verme-
yi sağlayan bir yönetişimi ifâde 
etmektedir.

•  Bilgi Teknolojileri; bilginin 
(ses, veri, metin, görüntü vb.) 
üretilmesi, toplanması, işlen-
mesi, işletilmesi ve paylaşılması 
süreçlerinin teknolojinin deste-
ği ile yapılmasını sağlamaktadır. 
Akıllı Şehir kapsamında Bilgi 
Teknolojileri, şehir yönetimi, 
enerji, ulaşım, altyapı gibi birçok 
hizmete yatay olarak destek ve-
ren durumdadır.

•  Akıllı Ulaşım; BİT destekli ve 
entegre ulaşım sistemleridir. Bir 
veya birden fazla ulaşım şekli-
nin kullanıldığı tramvay, otobüs, 
tren, metro, araba, deniz ve ha-
va ulaşımını, bisiklet ve yayaları 
kapsayan sürdürülebilir, güvenli 
ve birbirine bağlı ulaşım sistem-
lerini kapsamaktadır.

•  Akıllı Enerji; enerji ve kaynak 
açısından yüksek düzeyde ve-
rimli ve giderek artan bir şekil-
de yenilenebilir enerji kaynakları 
ile desteklenen, mâliyet ve ener-
ji tasarrufu sağlayan; stratejik 
planlama için entegre ve esnek 
kaynak sistemlerinin yanı sıra 
iç görüye dayalı, kamusal değe-
ri olan ve yenilikçi yaklaşımlara 
dayanan şebekeler ile enerjinin 
yönetimidir.

•  İletişim Teknolojileri; bilgi-
nin aktarımı ile ilgili altyapı, 

teknoloji, standart ve donanım-
ların bütünüdür. Akıllı Şehir 
kapsamında İletişim Teknolojile-
ri; şehir yönetimi, enerji, ulaşım, 
altyapı gibi birçok hizmete yatay 
olarak destek veren durumdadır.

•  Bilgi Güvenliği; bilginin gizlilik, 
bütünlük ve erişilebilirlik öğele-
ri doğrultusunda risk yönetimi 
süreci de uygulanarak muhâfa-
za edilmesidir. Bilgi Güvenliği 
kapsamında; teknoloji, sistem 
ve altyapıların (ağ, yazılım, ci-
haz, veri vb.) bütünsel olarak ko-
runması ve ele alınması ile gele-
cek tehditlere hazırlıklı olunması 
amaçlanmaktadır.

•  Akıllı Altyapı; Akıllı Çevre, Akıl-
lı Ulaşım ve İletişim Teknolojile-
ri bileşenleri kapsamında kulla-
nılan sensörlerle toplanan veriyi 

ileten, analiz eden, ölçen, izleyen 
ve daha gelişmiş performans ve 
kullanıcı deneyimi için kullanı-
cı talepleri ve çevredeki değişik-
liklere akıllı şekilde yanıt verebi-
len ve kamusal değer oluşturan 
sistemlerdir.

•  Âfet ve Âcil Durum Yönetimi; 
önlem alınarak karşılaşılabilecek 
zararları azaltan, âfet ve âcil du-
rumlara hazır olunmasını sağla-
yan, bir olay/durum gerçekleşti-
ğinde müdâhale eden âfet ve âcil 
durum verisini akıllı bir şekilde 
analiz edebilen ve normal yaşa-
ma dönüş sürecini kapsayan uy-
gulama ve sistemler bütünüdür. 

•  Coğrâfî Bilgi Sistemleri; bir-
çok sektörle mekânsal etkileşimi 
olan coğrâfî verinin; üretilmesi, 
temini, depolanması, işlenmesi, 
yönetilmesi, kıymetlendirilme-
si, analiz edilmesi, paylaşılma-
sı, görselleştirilmesi, sunulması 
ve güncel tutulması için gerek-
li olan donanım, yazılım, insan 
kaynağı, standartlar ve yöntem-
ler bütünüdür.

2.5. Eylemler
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı kapsa-
mında; 4 stratejik amaç, 9 hedef, 
40 eylem belirlenmiştir. Eylemle-
rin amaç ve hedeflerle ilgisi aşağı-
daki tablodaki gibidir.

Bilgi Güvenliği 
kapsamında; teknoloji, 
sistem ve altyapıların 

(ağ, yazılım, cihaz, 
veri vb.) bütünsel 
olarak korunması 
ve ele alınması ile 
gelecek tehditlere 

hazırlıklı olunması 
amaçlanmaktadır.

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2021-18 ‹ 122 123 ›MAKALE



Stratejik Amaçlar Hedefler Eylemler

Stratejik Amaç 1:

Etkin Akıllı Şehir Eko-
sistemi oluşturulacaktır.

H1.1: Akıllı Şehir 
Ekosistemi Yönetişim 
Mekanizması oluştu-
rulacaktır.

(1) Kente özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası hazırlanacaktır.

(4) 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek, izlenecek ve değer-
lendirilecektir.

(10) Ulusal Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması ve Organizasyonu Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdü-
rülebilirliği sağlanacaktır.

(11) Yerel Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması ve Organizasyonu Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdü-
rülebilirliği sağlanacaktır.

(14) Akıllı Şehir paydaşları arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanacaktır.

(23) Akıllı Şehir Bilgi Güvenliği Yönetişim Mekanizması ve organizasyonu oluşturulacaktır.

(24) Akıllı Şehir kapsamında oluşturulan ve kullanılan kişisel verinin korunumu sağlanacaktır.

H1.2: Akıllı Şehirlere 
İlişkin Bütüncül Mali 
Yönetim sağlanacaktır

(6) Akıllı Şehir yatırımlarında kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik bütüncül ve planlı 
bir yatırım ortamı sağlanacaktır.

(7) Akıllı Şehir dönüşümünde finansal olarak teşvik edici ve kolaylaştırıcı ortam oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 2:

Akıllı Şehir Dönüşüm 
Kapasitesi artırılacaktır.

H2.1: Teknoloji Üre-
ticileri, Çözüm Sağ-
layıcıları ve Hizmet 
Sağlayıcılarının Akıllı 
Şehir Dönüşüm Kapa-
sitesi artırılacaktır.

(2) Akıllı Şehir Olgunluk Geliştirme Programları ve Rehberlik Mekanizması hazırlanacak ve hayata 
geçirilecektir.

(3) Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli kullanılarak Akıllı Şehir Endeksi oluşturulacak ve 
sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

(13) Şehircilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunumunda yer alan nitelikli insan kaynağı kapasitesi 
artırılacaktır.

H2.2: Kent Sâkin-
lerinin Akıllı Şehir 
Dönüşüm Kapasitesi 
artırılacaktır.

(22) Kent sâkinlerinin Akıllı Şehir Çözüm üreticilerine dönüşümüne imkân sağlayan ortamlar 
oluşturulacaktır.

(26) Kentsel dönüşüm ve Kentsel gelişim alanları Akıllı Bölgeler olarak değerlendirilecektir.

Stratejik Amaç 3:

Akıllı Şehir Dönüşü-
münde Kolaylaştırıcı 
ve Yönlendirici Ortam 
oluşturulacaktır.

H3.1: Akıllı Şehir 
Mimarisi oluşturula-
caktır.

(16) Akıllı Şehir Terminolojisi, Akıllı Şehir Veri Sözlüğü, Birlikte Çalışabilirlik Modeli ve Referans 
Mimari Modeli oluşturulacaktır.

(17) Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi ve Ulusal Akıllı Şehir Veri Paylaşım Yönetişimi Platformu geliştiri-
lecek, işlerliği ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

(18) Yerel Akıllı Şehir Mimarisi ve Veri Paylaşım Platformları oluşturulacak, işlerliği ve sürdürülebi-
lirliği sağlanacaktır. 

(19) Ulusal ve Yerel Akıllı Şehir Açık Veri Platformları oluşturulacak, işlerliği ve sürdürülebilirliği 
sağlanacaktır.

H3.2: Akıllı Şehir 
Teknoloji Üreticileri, 
Çözüm Sağlayıcıları ve 
Hizmet Sağlayıcıları 
Arasında İş Birliği ve 
Etkileşim Ortamı 
oluşturulacaktır.

(5) Kamu değeri yüksek Akıllı Şehir projeleri geliştirilerek etkin bir şekilde planlanması, hayata 
geçirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

(8) Akıllı Şehir Teknoloji Radarı oluşturulacaktır.

(9) Akıllı Şehir Pazarı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 4:

Şehircilik Hizmetlerinde 
Akıllı Şehir Dönüşümü 
sağlanacaktır.

H4.1: Akıllı Şehir 
Çözümlerine Yönelik 
Paydaşların Katılımı 
artırılacaktır.

(25) Şehircilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde Akıllı Şehir Çözümlerinin kullanı-
mına ilişkin kullanıcıların katılımı artırılacaktır.

H4.2: Akıllı Şehir 
Çözümleri Kullanılan 
Şehircilik Hizmetleri-
nin Kullanımı yaygın-
laştırılacaktır.

(20) Akıllı Şehir Çözümü kullanılan şehircilik hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ama-
cıyla hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve çeşitliliği artırılacaktır.

(21) Akıllı Şehir Çözümü kullanılan şehircilik hizmetlerine yönelik tanıtım kanalları çeşitlendirile-
cektir.

H4.3: Akıllı Şehir 
Bileşenlerinin Hizmet 
Bütünlüğünde Olgun-
luğu artırılacaktır.

12. Akıllı Şehir Çözümleri kullanımı ile şehircilik hizmetlerinin hizmet bütünlüğünde sunumu 
sağlanacaktır.

15. Akıllı Şehir bileşenlerinin olgunluğu artırılacaktır.

(15.1) Yönetişim bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.2) Çevre bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.3) Ekonomi bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.4) Enerji bileşeninin olgunluğu artırılacaktır. 

(15.5) İnsan bileşeninin olgunluğu artırılacaktır. 

(15.6) Ulaşım bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.7) Yapılar bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.8) Sağlık bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.9) Âfet ve Âcil Durum Yönetimi bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.10) Güvenlik bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.11) Bilgi ve İletişim Teknolojileri bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.12) Mekân Yönetimi bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.13) Coğrafi Bilgi Sistemleri bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.

(15.14) Altyapı bileşeninin olgunluğu artırılacaktır.



2020-2023 Ulusal Strateji ve Ey-
lem Planı’nda eylemler mantıksal 
ilişki bağlamında aşağıdaki şekilde 
gösterildiği gibi gruplanmıştır.

2.6. Pilot Uygulama: Akıllı 
Şehir Esenler
Dünyada akıllı şehir uygulamala-
rının bütünüyle hayata geçirildiği, 

yeni kurulan şehirlerde bu uygu-
lamaların gerçekleştirildiği ör-
nekler az sayıda bulunmaktadır. 
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
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Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer 
alan ilgili eylemler ve dünyada 
örnek teşkil edecek bir şehir in-
şâ edilmesi amacı doğrultusunda 
Esenler Akıllı Şehir Projesi başlatıl-
mıştır. Esenler’de, yenilikçi, yaşa-
nabilir ve yeşil şehir ilkelerine göre 
çok sayıda Akıllı Şehir çözümünün 
pilot uygulama olarak gerçekleşti-
rilmesi hedeflenmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı ile Esenler Belediyesi arasında 
imzalanan Kentsel Dönüşüm Pro-
tokolü kapsamında Esenler ilçe sı-
nırları içerisinde gerçekleştirilecek 
kentsel dönüşüm faaliyetlerinde 
akıllı şehir uygulama alanlarına 
yönelik esas alınacak hususları be-
lirlemek ve taraflar arasında iş bir-
liği içerisinde 2020-2023 Ulusal 
Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem 
Planı’nda yer alan stratejik amaç, 
hedef ve eylemlere yönelik olarak 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı ve Esenler Belediyesi arasında 
İş Birliği Protokolü imzalanmış-
tır. Kentsel dönüşüm projesi ile 8 
milyon m² büyüklüğündeki rezerv 
alana 177.040 kişinin yerleşeceği 
64.334 adet bağımsız birim inşâ 
edilirken Akıllı Şehir uygulamaları-
nın test edildiği ve hayata geçiril-
diği bir yaşam alanı oluşturulması 
planlanmaktadır.

Protokol taraflarının temsilcileri-
nin katılımı ile Esenler Akıllı Şehir 

Projesi Çalışma Grubu oluşturul-
muştur. Çalışma grubunun peri-

yodik olarak bir araya gelmesiyle 
Akıllı Şehir Esenler Strateji ve Yol 

Haritası hazırlanmıştır. Bu çalış-
ma kapsamında “Akıllı Şehir Esen-
ler”in vizyon ve misyonu; temel 
ilkeleri; çalışma yöntemi ve yol 
haritası belirlenmiştir. Şehrin ön-
celikli ihtiyaçları ve altyapı gerek-
sinimleri göz önünde bulundu-
rularak Esenler ilçesinde hayata 
geçirilmesi planlanan akıllı şehir 
uygulamaları belirlenmiştir.

Ayrıca, Türkiye Sanayi Sevk ve 
İdare Enstitüsü-TÜSSİDE tara-
fından çalışma grubu tarafın-
dan belirlenmiş Akıllı Şehir uy-
gulamalarının fizibilite raporları 
hazırlanmıştır. Raporlama çalış-
maları kapsamında; özel sektör 
ve üniversite temsilcilerinin katıl-
dığı odak grup toplantıları ve ça-
lıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bu 
doğrultuda kapsamlı araştırma-
lar ile yapılan fizibilite raporların-
dan faydalanılarak Akıllı Şehir uy-
gulamalarının hayata geçirilmesi 
planlanmaktadır.

Projede yer alan en önemli unsur-
lardan biri Akıllı Şehir İhtisas Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi ile İno-
vasyon ve Kuluçka Merkezidir. Bu 
kapsamda Bilişim Vadisi ve üni-
versitelerin de yer aldığı Kurucu 
Heyet teşkil edilmiş ve Esenler’de 
Akıllı Şehir İhtisas Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi kurulması Cum-
hurbaşkanlığı kararı ile yayınlan-
mıştır. Proje içerisinde planlanan 
Nar İnovasyon Alt Bölgesi, Akıl-
lı Şehir İhtisas Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi ve Kuluçka Merkezi ile 

Kentsel dönüşüm 
projesi ile 8 milyon m² 
büyüklüğündeki rezerv 
alana 177.040 kişinin 

yerleşeceği 64.334 
adet bağımsız birim 
inşâ edilirken Akıllı 

Şehir uygulamalarının 
test edildiği ve hayata 
geçirildiği bir yaşam 
alanı oluşturulması 

planlanmaktadır.

Akıllı Şehir 
Esenler 



İstanbul’u dünyada teknolojinin 
üretim merkezi hâline getirecek 
nitelikte yenilikçi şehircilik ilkele-
rinin uygulanacağı bir alan olarak 
projelendirilmektedir.

Akıllı Şehir Esenler Projesi baş-
tan inşâ edilen bir bölgeyi kapsa-
ması, ilişkili komşuluk alanlarının 
sorunlarının çözümüne katkı sağ-
lanması, 2020-2023 Ulusal Akıllı 
Şehir Stratejisi ve Eylem Planı çatı-
sı altında akıllı şehir uygulamaları 
ile yeni çözümler üretilecek olması 
ve ülke geneliyle birlikte dünyada 
da örnek teşkil edecek deneyimler 
kazandırması açısından çok önem-
li bir projedir.

2.7. Olgunluk Değerlendirme 
Modeli

2.7.1. Amaç
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 2020 yılından beri her 
yıl 81 ile yönelik uygulanmaya baş-
lanan Akıllı Şehir Olgunluk Değer-
lendirme Modeli, şehirlerimizin 
Akıllı Şehir Yönetimi ve Akıllı Şe-
hir Uygulamalarındaki olgunluk 
seviyelerinin ölçülmesini, değer-
lendirilmesini ve iyileştirilmesini 
sağlayan referans modeldir. Akıllı 
şehir proje ve faaliyetlerinin, Ulu-
sal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem 
Planı ile uyumlu olmasını sağla-
mak ve stratejinin hayata geçiril-
mesindeki etkisinin değerlendi-
rilmesinde ve doğrulanmasında 
ortak bir dil ve sistematik bir ya-
pı kazandırmak amacı ile ülkemi-
ze özgü olarak hazırlanmıştır. Ha-
zırlanan bu ‘model’ ile bir kentin 
akıllı şehir kabiliyetleri değerlen-
dirilerek olgunluk seviyesinin tes-
pit edilmesi ve iyileştirilmesi için 
öneriler sunulmaktadır. Ayrıca ol-
gunluk modeli ile kurumların akıl-
lı şehir dönüşümlerinin yapısal, 
standart, tutarlı, etkin ve verimli 
bir şekilde yapılmasına katkı sağ-
lanması amaçlanmıştır.

Akıllı Şehir Olgunluk Değerlen-
dirme Modeli ile şehirlerin in-
san, teknoloji, tesis, kurumlar vb. 
tüm ekosistem varlıkları ile Akıl-
lı Şehir Uygulamalarına yönelik 

hazırbulunuşluluğu sağlanarak ve 
doğru yatırımlar doğru bir şekil-
de hayata geçirilerek, doğru ve et-
kin bir sistem ile etkili sonuçlar 
elde etmeyi güvence altına almak 
amaçlanmaktadır. Akıllı Şehirler 
olgunluk değerlendirmesinin tu-

tarlı, standart ve yapısal bir şekilde 
gerçekleştirilmesi ile mevcut sevi-
yenin iyileştirilmesi için şehirlerin 
ihtiyaçlarını önceliklendirerek ya-
tırım ve projeleri ile hizmetlerini 
iyileştirme programları hazırlama-
larını sağlamak hedeflenmektedir.

Türkiye’de şehirler, Akıllı Şehir 
olma konusunda farklı olgun-
luk seviyelerinde olmaları nedeni 
ile vizyonlarını geliştirecek, ken-
te özgü iyileştirme önerilerine ih-
tiyaç duymaktadır. Bu önerilerin 

başarılabilir safhalarda açık ve ta-
nımlı sonuçları sağlayan öğreti-
ci ve yönlendirici yapıda olması 
sağlanacaktır. 

Bu modelin uygulanması ile edi-
nilmesi hedeflenen faydalar şu 
şekildedir:

•  Kentlere ait Akıllı Şehir olgunluk 
seviyesi ortak, sistematik ve Tür-
kiye’ye özgü bir yapı ile ölçülmüş 
olacaktır.

•  Akıllı Şehir konusunda farkında-
lık artırılacaktır.

•  Türkiye’nin Akıllı Şehir ölçüm-
leme çalışmaları alanındaki yet-
kinliği artacak ve uluslararası öl-
çümleme çalışmalarında olumlu 
sonuçlar elde edilebilmesinin 
altyapısı oluşturulacaktır.

•  Ölçümleme çalışmaları ile hesap 
verebilirlik sağlanacaktır.

•  Düzenli aralıklarla yenilenen 
ölçümleme çalışmaları ile ger-
çekleşen iyileşmeler görünür 
kılınacaktır.

•  Şehirlerin belirlenen olgunluk 
seviyelerini iyileştirmeleri için 
yönlendirme sağlanacaktır.

Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendir-
me Modeli, şehirlerin Akıllı Şehir 
yönetim ve Akıllı Şehir uygulama-
larındaki olgunluk seviyelerinin 

Akıllı Şehir Esenler 
Projesi baştan inşâ 
edilen bir bölgeyi 
kapsaması ve ülke 
geneliyle birlikte 

dünyada da örnek teşkil 
edecek deneyimler 

kazandırması açısından 
çok önemli bir projedir.

Akıllı Şehir 
Esenler 
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tanımlı bileşen ve kabiliyetler kap-
samında değerlendirilmesini ve 
iyileştirilmesini sağlayan kademeli 
referans modeldir. Akıllı Şehir Ol-
gunluk Değerlendirme Modeli’nin 
uygulanması ile şehir varlıklarının, 
uygulamalarının ve süreçlerinin 
gerekli çıktıları güvenilir ve sürdü-
rülebilir bir şekilde üretilme duru-
mu değerlendirilmektedir.

Dünyada ülkelerden bağımsız ola-
cak şekilde farklı kentleri bir ara-
da değerlendirmeyi sağlayan Akıllı 
Şehirler ile ilgili olgunluk değerlen-
dirme modellerini kullanan mo-
deller bulunmaktadır. Bunların 
örnekleri;

•  ITU Akıllı ve Sürdürülebilir Şe-
hirler Oluşturma Modeli, 

•  UNECE-ITU Akıllı ve Sürdürüle-
bilir Şehir Göstergeleri, 

•  Morgenstadt Çerçeve Modeli, 

•  Akıllı Şehir Hazırbulunuşluluk 
Modeli (Smart Cities Council), 

•  Avrupa Birliği-Avrupa Orta Öl-
çekli Şehirler için Akıllı Şehir Sı-
ralama Modeli, 

•  Avrupa Komisyonu-Kültürel ve 
Yaratıcı Şehir İzleme Modeli

olarak verilebilir. 

PAS 181 ve ISO 37120 ise Akıl-
lı Şehirler alanındaki uluslarara-
sı standartlardır. Bunun yanında 
Brezilya ve Hindistan’da ülkenin 
mevcut ihtiyaçlarını ve durumu-
nu dikkate alan ve ülke vizyonu ile 
uyumlu çalışmalar yürütebilmek 
amacıyla ülkelere özel olarak ge-
liştirilmiş olgunluk değerlendirme 
modelleri bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, Türkiye’de Akıllı 
Şehir çalışmalarına sistematik ola-
rak yön verilmesi amacıyla Akıl-
lı Şehir Olgunluk Değerlendirme 
Modeli oluşturulmuş ve mode-
lin ülke koşullarına uygun bir ya-
pıda Türkiye’ye özgü olması sağ-
lanmıştır. Oluşturulan Model, 
aynı zamanda ülkenin mevcut 

politikalarıyla uyumlu olup ulusla-
rarası örneklere ilişkin kaynakları 
ve tecrübeleri dikkate almaktadır.

2.7.2. Yöntem
Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendir-
me Modeli yapısının belirlenme-
si aşamasında temel olarak ISO 
37120, PAS 181, Morgenstadt Çer-
çeve Modeli ve ITU Akıllı ve Sürdü-
rülebilir Şehirler Oluşturma Mode-
li kaynaklarından faydalanılmıştır. 
Morgenstadt Çerçeve Modeli’nde 
yer alan anahtar aksiyon alanları-
na benzer şekilde Akıllı Şehir dö-
nüşümüne ilişkin gerçekleştirilen 
faaliyetler bütününü temsilen Fa-
aliyet Alanı boyutu tanımlanmış-
tır. Model kapsamına alınan Fa-
aliyet Alanı boyutunun yanı sıra, 
kentin mevcut durumunu ve ger-
çekleştirilen faaliyetler sonucunda 
elde edilecek etkiyi ortaya koymak 
amacıyla performans göstergeleri 
üzerinden Durum ve Etki gösteri-
mi benimsenmiştir. Morgenstadt 
Çerçeve Modeli’nde performans 
göstergeleri üzerinden anahtar fa-
aliyet alanları ile ilişkiler kurula-
rak bir değerlendirme ve gösterim 
yapılmaktadır. Performans göster-
geleri için yapılan sınıflandırmada 
Baskı, Durum ve Etki sınıfları kul-
lanılmaktadır. Morgenstadt’taki 
gösterge sınıflandırma yapısından 
Durum ve Etki sınıflarının modele 
eklenmesi uygun görülmüştür. 

Bu doğrultuda Akıllı Şehir Olgun-
luk Değerlendirme Modeli, Akıl-
lı Şehir dönüşümünü ilgilendiren 
şehrin mevcut durumunun ‘Du-
rum’ göstergeleri üzerinden gös-
terimi, yetkinlik-bileşen-kabiliyet 
kırılımında Faaliyet Alanlarında 
hazırbulunuşluluk ve etkinlik bo-
yutlarında olgunluk seviyesi değer-
lendirmesi ve Akıllı Şehir çalışma-
larının şehir üzerinde oluşturduğu 
etkinin ‘Etki’ göstergeleri üzerin-
den gösterimi yapısında olacak şe-
kilde oluşturulmuştur:

•  Durum, Akıllı Şehir dönüşümü-
nü ilgilendiren şehrin mevcut 
durumunu belirleyen gösterge-
lerden oluşur.

Türkiye’de Akıllı Şehir 
çalışmalarına sistematik 

olarak yön verilmesi 
amacıyla Akıllı Şehir 

Olgunluk Değerlendirme 
Modeli oluşturulmuş ve 

modelin ülke koşullarına 
uygun bir yapıda 

Türkiye’ye özgü olması 
sağlanmıştır.

Akıllı Şehir 
Esenler 



•  Faaliyet Alanı, Akıllı Şehir dönü-
şümüne ilişkin gerçekleştirilen 
faaliyetlerden oluşur. 

•  Etki, Akıllı Şehir çalışmalarının 
şehir üzerinde oluşturduğu et-
kiyi belirleyen göstergelerden 
oluşur.

Modelde Durum ve Etki göste-
riminde performans göstergele-
ri için edinilen bilgilerin sunumu 
yöntemi kullanılmaktadır. Durum 
ve Etki ölçümü amacıyla kullanı-
lacak performans göstergeleri se-
çilirken temel kaynak olarak ISO 
37120 ana göstergeleri değerlendi-
rilmiştir. Bu kaynak ışığında Ulu-
sal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Ey-
lem Planı kapsamında geliştirilen 
İzleme Değerlendirme Modeli için 
tanımlanan performans gösterge-
lerinden faydalanılmıştır. Göster-
geler tanımlanırken faydalanılan 
diğer bir kaynak olan Morgens-
tadt Çerçeve Modeli kapsamında 
tanımlanan performans göster-
gelerinin Almanya’ya özel olmasın-
dan dolayı ISO 37120 göstergele-
ri üzerinden devam edilmiştir. Bu 
göstergelerde Morgenstadt’daki-
ne benzer sınıflandırma bulunma-
maktadır. Bu sebeple model kap-
samında ele alınacak performans 
göstergeleri için temel dayanak alı-
nan ISO 37120 ana göstergeleri 
üzerinden, eksik olan sınıflandır-
ma yapısı tamamlanmıştır. Durum 
ve Eki kırılımında sınıflandırılan 
performans göstergelerinin Türki-
ye’de ölçülebilirliği açık veri üzerin-
den değerlendirilmiştir. Ülkemiz-
de bir kenti konumlayabilmek için 
o alanda ölçümlemenin yapılması 
ihtiyacı bulunmasından dolayı dü-
zenli istatistik üretilen kaynaklar-
dan bilgi edinilebilen göstergeleri 
tercih etme yaklaşımı benimsen-
miştir. Bu noktada farklı iki şehri 
aynı kotaya koymadan, aradaki far-
kı öne çıkartmak amaçlanmıştır.

Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendir-
me Modelinde Faaliyet Alanı bo-
yutunda yapı olarak yetkinlikler 
altında bileşen ve kabiliyetler belir-
lenmiştir. Kabiliyet, şehirlerin be-
lirli bir amaç doğrultusunda Akıllı 

Şehir çalışmalarını gerçekleştirebil-
mek için gerek duyduğu/duyacağı 
veya Akıllı Şehir çalışmaları ile elde 
ettiği/edeceği becerilerdir. Bileşen, 
aynı değere hizmet eden kabiliyet-
lerin oluşturduğu gruplarıdır. Yet-

kinlik ise, sektörel, uzmanlık veya 
hizmet alanları bazında bileşenler-
den oluşan gruplardır. Akıllı Şehir-
ler alanında her bir yetkinlik kendi 
içerisinde bir bütündür ve değer-
lendirmelerde müstakil olarak ele 
alınabilir.

Olgunluk modelleri incelemele-
rinde görülen iki kapsamdan biri 
“Akıllı Şehir Yönetimi”, diğeri ise 
“Akıllı Şehir Uygulamaları” şeklin-
dedir. ISO 37120 yönetişime odak-
lanırken, ITU Akıllı ve Sürdürü-
lebilir Kentler Oluşturma Modeli 
uygulamalara odaklanmakta, Mor-
genstadt ise yönetim ve uygula-
manın her ikisine de odaklanmak-
tadır. Ulusal Strateji’nin yerelde 
yansımasının güvence altına alın-
ması amacıyla yönetim bakış açısı 
model kapsamına dâhil edilirken 
diğer taraftan Akıllı Şehir çözümle-
ri hakkında yerel katmanda olgun-
luk değerlendirme çalışmaları kap-
samında farkındalık oluşturmak 
amacıyla akıllı şehir uygulamaları 
kısmı da model kapsamına dâhil 
edilmiştir. Bu iki alan modelde Fa-
aliyet Alanı boyutu altında yetkin-
lik kırılımında verilmektedir.

Akıllı Şehirler alanında 
her bir yetkinlik kendi 
içerisinde bir bütündür 
ve değerlendirmelerde 

müstakil olarak ele 
alınabilir.
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“Akıllı Şehir Yönetimi” yetkinliği 
kapsamında alt bileşenler ve kabi-
liyetler oluşturulurken temel daya-
nak olarak PAS 181 referans alın-
mıştır. “Akıllı Şehir Uygulamaları” 
yetkinliği kapsamında alt bileşen-
ler ve kabiliyetler için ise 2020-
2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strate-
jisi ve Eylem Planı’ndaki bileşen 
kırılımı kullanılmıştır.

İncelenen olgunluk değerlendirme 
modellerinde Akıllı Şehir dönüşü-
münü kapsayan içerik için mülâkat 
tekniği yapıldığı görülmüş, model-
de Faaliyet Alanı boyutu kapsa-
mında kent değerlendirmesi için 
gerçekleştirilecek mülâkatlarda so-
ru seti üzerinden soru-cevap yön-
temi benimsenmiştir. Bu amaç-
la mülâkatlarda kullanılmak üzere 
Faaliyet Alanı için soru seti hazır-
lanmıştır. Modelde Faaliyet Alanı 

yapı parçası için soru seti hazırla-
nırken Akıllı Şehir Yönetimi yet-
kinliği için Ulusal Akıllı Şehirler 

Stratejisi ve Eylem Planı kapsa-
mında tanımlanan eylemlerde be-
lirtilen hususlar dikkate alınarak 

hazırbulunuşluluk ve etkinliğe yö-
nelik sorular hazırlanmıştır. Bu 
aşamada Mevcut Durum Analizi 
kapsamında gerçekleştirilen Yerel 
Yönetim Anketi’nde yer alan soru-
lardan faydalanılmış, PAS 181’de 
yer alan kontrol sorular üzerinden 
hazırlanan bu sorular doğrulanmış 
ve son hâli verilmiştir. Hazırlanan 
soru seti üzerinden Faaliyet Alanı 
kapsamındaki bileşen ve kabiliyet-
lerle eşleme yapılmıştır. Akıllı Şehir 
Uygulamaları yetkinliği için soru-
lar belirlenirken ise, alt bileşenleri 
ve tanımlı kabiliyetleri ile altların-
daki uygulamalar referans alınarak 
Akıllı Şehir uygulama kabiliyetleri 
ve bu kabiliyetleri hayata geçirme-
de kullanılan çözümler odağında 
hazırbulunuşluluk, veri ve uzman-
lığa dayalı akıl oluşturma durumu 
ve oluşan aklı hizmet iyileştirmele-
rinde kullanma durumuna yönelik 
sorular hazırlanmıştır. Her iki yet-
kinlik için belirlenen yapıyla ilişki-
li olabilecek Morgenstadt Çerçeve 
Modeli ve ITU Akıllı ve Sürdürüle-
bilir Şehirler Oluşturma Modeli’n-
de yer alan içerik belirlenmiş ve bu 
içeriğe ilişkin soru eklemeleri veya 
güncellemeleri yapılmıştır.

Model öncelikle İstanbul-Beyoğ-
lu ve Konya-Selçuklu ilçelerinde, 
Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendir-
me Modeli kapsamında pilot ça-
lışmalar gerçekleştirilmiştir. Ye-
rel paydaş kurum temsilcileri ile 
Akıllı Şehir bileşenleri çerçevesin-
de mülâkatlar gerçekleştirilmiştir. 
Hazırlanan raporlarda ölçüm so-
nuçları değerlendirilerek, birlikte 
çözüm önerileri geliştirilmiştir.

2.7.3. Uygulama
Akıllı Şehir Olgunluk Değerlen-
dirme Modeli’nin uygulanması 
aşamasında;

•  Değerlendirme yapılacak şehir 
hakkında ön bilgi toplanır ve 
paydaşlar belirlenir.

81 ilimizin Akıllı 
Şehir kabiliyetleri 
değerlendirilerek 

olgunluk seviyeleri 
tespit edilmiş ve 

raporlama çalışmaları 
yapılmıştır.



•  Durum ve Etki gösterge ölçüm-
leri derlenir.

•  Yerel Yönetim Bilgilendirme 
Toplantısı gerçekleştirilir.

•  Değerlendirme mülâkatları 
gerçekleştirilir. 

•  Akıllı Şehir olgunluk seviyesi 
değerlendirilir. 

•  Şehir olgunluk değerlendirme 
sonuçları raporlanır.

•  Elde edilen tespitler doğrulanır.

Hazırlanan değerlendirme raporu-
nun içeriği;

• Değerlendirme amacı ve 
kapsamı,

• Değerlendirme sürecinde yer 
alan organizasyonlar, birim-
ler ve kişiler ile ilgili rol ve 
sorumluluklar,

•  Değerlendirme mülâkatlarına 
ilişkin katılımcı ve takvim bilgisi,

• İncelenen bilgi, belge, doküman 
ve platformlar,

•  Şehir hakkında Akıllı Şehir çalış-
malarına ilişkin genel bilgi,

•  Kabiliyet, Bileşen, Yetkinlik ve 
Akıllı Şehir Olgunluk Seviyeleri 
Değerlendirmesi,

•  Belirlenen güçlü ve gelişime 
açık tespitler ile sunulan çözüm 
önerileri,

şeklinde olmaktadır.

2.7.4. Akıllı Şehirler 
Olgunluk Değerlendirme 
Projesi
Proje ile 81 ilimizin Akıllı Şehir ka-
biliyetleri değerlendirilerek olgun-
luk seviyeleri tespit edilmiş ve ra-
porlama çalışmaları yapılmıştır. 
Sonuçlar doğrultusunda Akıllı Şe-
hir Endeksi oluşturulmaktadır. 
Akıllı Şehir Olgunluk Değerlen-
dirme Raporlarında şehir bazın-
da elde edilen veriler ışığında iyi-
leştirilme önerileri sunulmaktadır. 
2021 yılı itibarıyla faaliyete alınan 
Olgunluk Değerlendirme Sistemi 
üzerinden çalışmalar yapılarak şe-
hirlerimizin Akıllı Şehir alanında 

gelişimleri yine sistem üzerinden 
takip edilebilecektir.

2.8. İzleme Değerlendirme 
Modeli

2.8.1. Amaç
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir-
ler Stratejisi ve Eylem Planı ile or-
taya konulan vizyona ulaşılması 
amacıyla, Eylem Planı’nın başarı-
sını ölçebilmek için Eylem Planı’n-

da yer alan eylemlerin performan-
sının ölçülmesinde kullanılacak 
performans göstergeleri tanım-
lama yöntemini; eylem gelişim 
durumu ölçme yöntemini; izle-
me-değerlendirme ve değişim yö-
netimine yönelik süreçler ve bu 
kapsamdaki rol ve sorumlulukla-
rı kapsayan “Akıllı Şehirler Eylem 

Planı İzleme Değerlendirme Mo-
deli” geliştirilmiştir.

Bu model ile 2020-2023 Ulusal 
Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem 
Planı’nda tanımlanan eylemlerin 
sorumlu ve ilgili kurum/kuruluşlar 
tarafından hayata geçirilmesi ama-
cıyla yapılacak planlama ve yöne-
tim faaliyetleri kapsamında sağla-
nacak rehberlik ile eylemlerin diğer 
eylemlerle eş güdüm içerisinde yü-
rütülmesi ve gelişme durumlarının 
takip edilerek izleme dönemlerin-
de yapılan performans ölçümleri-
nin raporlanması sağlanmaktadır. 
Bunun yanında 2020-2023 Ulusal 
Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın değişen koşullara uyumlu 
olması ve değişimin kontrollü bir 
şekilde Eylem Planı’na yansıtılma-
sı ihtiyacı doğrultusunda “Değişim 
Yönetimi” yapılması sağlanacaktır. 
Böylece Eylem Planı uygulamaya 
konulduktan sonra ortaya çıkacak 
olan değişikliklerin tanımlanan de-
ğişim yönetimi süreci kapsamında-
ki ilgili faaliyetler ile ele alınması ve 
Eylem Planı’nın günün koşullarına 
göre güncellenen dinamik bir yapı-
da olması sağlanacaktır.

İzleme Değerlendirme Modelinin 
uygulanması ile;

•  Eylem Planı’na ait stratejik amaç, 
hedef ve eylem listesiyle birlikte 
eylemlere ait tüm bilgiler kayıt 
altına alınacak,

2021 yılı itibarıyla 
faaliyete alınan 

Olgunluk Değerlendirme 
Sistemi üzerinden 

çalışmalar yapılarak 
şehirlerimizin Akıllı 

Şehir alanında 
gelişimleri yine sistem 

üzerinden takip 
edilebilecektir.
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•  Belirlenen performans gösterge-
leri ve izleme dönemleri için he-
deflenen değerler tanımlanacak,

•  İzleme dönemleri bazında, ey-
lem gelişim durumları ve hedef 
değerleri atanan performans 
göstergelerine ait gerçekleşen 
değerlerin veri girişi yapılacak ve 
takip edilecek,

•  Performans ölçümleri için gerek-
li olan hesaplamalar gerçekleşti-
rilecek ve raporlanacaktır.

2.8.2. Yöntem
İzleme Değerlendirme Modeli kap-
samında kullanılacak ölçümleme 

yöntemi, Akıllı Kentler Ekosistemi 
paydaşlarının Eylem Planı Uygu-

lama aşamasında, Eylem Planı ba-
şarı kriterlerinin ve eylemlere ait 
performans göstergelerinin hedef 

değerlere ulaşma durumları ile ey-
lemlerin gelişim durumlarını dö-
nemsel olarak ölçerek izleyebilme-
lerini ve değerlendirebilmelerini 
sağlayacak temel araç olacaktır. Bu 
yöntemin uygulanmasıyla Eylem 
Planı’nın nihâî başarısının takibi 
hedeflenmektedir. 

Strateji ve Eylem Planı için plan-
lanan “stratejik amaç, hedef ve ey-
lem” kavram hiyerarşisine uyumlu 
bir şekilde tanımlanan ölçümle-
me yöntemi kapsamındaki ölçüm 
varlıkları;

•  Eylem Planı’na ait “Eylem Planı 
Başarı Kriterleri”,

•  Eylemlere ait “Eylem Gelişim 
Durumları”,

•  Eylemlere ait “Performans 
Göstergeleri”,

şeklindedir. 

İzleme dönemleri özelinde ta-
kip edilecek bu ölçüm varlıkla-
rı ve ilişkileri aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir:

Eylem Planı Başarı Kriterleri
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir-
ler Stratejisi ve vizyonuna hizmet 
eden Eylem Planı’nın genel ba-
şarı durumunu belirlemek, Akıl-
lı Şehirler ekosisteminde sağlanan 

Performans 
göstergeleri, eylemlerin 

durumlarını girdi, 
çıktı, sonuç, verimlilik 
ve kalite boyutlarında 
sınıflandırmaktadır.



kazanımları ölçmek ve ölçüm so-
nuçlarının değerlendirilmesi ile 
tespit edilen iyileştirme çalışma-
larını planlamak amacıyla ulu-
sal boyutu temsil edilen makro 
göstergelerdir.

Eylem Gelişim Durumları ve 
Ölçümlemesi
Eylemlerin Gelişim Durumları 
(EGD), izleme değerlendirme fa-
aliyetlerine yön verilmesi ve ey-
lem gerçekleşme düzeyinin takip 
edilebilmesi amacıyla eylemle ilgi-
li Proje/Faaliyet gelişim durumları 
dikkate alınarak belirlenen, eylem-
lerin ilerleme seviyesi bilgisidir.

Performans Göstergeleri ve 
Ölçümlemesi
Performans göstergeleri; 2020-
2023 Akıllı Şehirler vizyonuna hiz-
met eden stratejik amaçlara ulaş-
ma durumunu ve Akıllı Şehirler 
ekosisteminde sağlanan kazanım-
ları ölçmek, ölçüm sonuçları ile 
mevcut durumu değerlendirmek 
ve iyileştirme çalışmalarına yön 
vermek amacıyla eylem seviyesin-
de tanımlanan ölçüm varlığıdır. 
Performans göstergeleri, eylemle-
rin durumlarını girdi, çıktı, sonuç, 
verimlilik ve kalite boyutlarında 
sınıflandırmaktadır.

3. Sonuç
Akıllı şehirlere dâir tüm paydaş-
lar ile bir araya gelinerek toplu-
mun her kesimini kapsayıcı bir ba-
kış açısıyla oluşturulan 2020-2023 
Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve 
Eylem Planı, birlikte çalışabilme 
yetisi kazanmak, belirlenen poli-
tikalarla uyumlu yatırımları önce-

liklendirerek yatırımların doğru 
proje ve faaliyetlere yöneldiğini gü-
vence altına almak amacıyla ulu-
sal ihtiyaçları ve öncelikleri bütün-
cül olarak göz önünde bulunduran, 

ekosistem paydaşlarının ortak ak-
lı ile hazırlanmıştır. Paydaş ihtiyaç-
larına cevap veren, geçmiş dönem 
tecrübelerini önemseyerek mevcut 
durumu dikkate alan, uluslarara-
sı uygulamaları değerlendiren bü-
tüncül strateji ile ortak bir vizyon 
ve yol haritası hazırlamak, siste-
matik ve açık yönetişim ile izlemek 
ve değerlendirmek, değişen koşul-
lara uyumu sağlamak ve şehirlerde 
ortak bir anlayış ile olgunluğu ge-
liştirmek amaçlanmıştır.

Akıllı şehir, sorunlara çözüm bu-
lurken bir taraftan da ürettiği ve-
riyi ekonomik ve toplumsal fay-
daya dönüştürebilme kabiliyeti 
ile sürdürülebilir kalkınma, reka-
bet gücü ve çevresel sürdürüle-
bilirlik başlıklarında kazanımlar 
oluşturmaktadır. 2020-2023 Ulu-
sal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Ey-
lem Planı, Türkiye’nin Akıllı Şehir 
dönüşümüne yön vererek sosyal, 
ekonomik ve çevreci gelişimine iv-
me kazandırırken yerli ve millî tek-
nolojileri destekleyecek; Akıllı Şe-
hir konusunda hâlâ yolun başında 
olan ülkelere rehberlik edilmesini 
sağlayacaktır. 

Akıllı şehir, sorunlara 
çözüm bulurken bir 
taraftan da ürettiği 
veriyi ekonomik ve 
toplumsal faydaya 

dönüştürebilme 
kabiliyeti ile 

sürdürülebilir kalkınma, 
rekabet gücü ve çevresel 

sürdürülebilirlik 
başlıklarında 
kazanımlar 

oluşturmaktadır.

Akıllı Şehir 
Esenler 
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GELECEĞİ YAZMANIN GEÇMİŞİ

DENEME

Suavi Kemal YAZGIÇ

Şâir, Yazar



debiyat sadece geç-
mişi veya bugünü, 
yaşanmış, yaşan-
mış olması muh-
temel olanı konu 
edinmez. Henüz ya-

şanmamış zamanlar da edebiyata 
dâhildir. Zamanla mukayyet olan 
hayatımızda kimliğimizi, geçmişi-
mizi ve geleceğimizi anlamlandıra-
rak inşâ ediyoruz ve edebiyat da bu 
süreçte önemli bir rol üstleniyor. 
Bu yüzden de “gelecek anlatıları-
nı” ütopya veya distopya olmasın-
dan bağımsız bir şekilde alterna-
tif gelecek senaryolarını bugünden 
tecrübe edebilmek amacıyla oku-
yabiliriz. Ne ütopyalar ne de dis-
topyaların “isabet oranlarına” bağ-
lı olarak birer kehanet kitabı olarak 
değerlendirilemeyeceğinin farkın-
dayım. Ancak gelecek dediğimiz 
mefhum aniden karşımıza çıkmı-
yor. Ne kadar farklı ve beklenme-
dik olursa olsun nasıl bugünün in-
şâsını geçmişe dönük bir okuma 

ile anlamlandırabiliyorsak gelecek 
tasarımında da bugünün ve gele-
cek beklentilerinin payı olacaktır. 
Zaman mefhumuna yer vermese 
de ütopyalar henüz yaşanmamı-
şın kaleme alınmasıdır. Dolayısıyla 

doğrudan “geleceğe” atıfta bulun-
masa da “gelecek” iması her zaman 
için yürürlüktedir. Sözü fazla uzat-
madan gelecek beklentilerinin geç-
mişinde küçük bir yolculuğa çık-
makta fayda var.

E

İnsanların, uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu 
kitapların içinde ne var? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra 
bu karanlık toplumda artık yaşanabilir mi?

Guy Montag  

Fahrenheit 451 
filminden
bir kare
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“Gelecek anlatıları” post apokalip-
tik bir atmosferde geçmiyorsa bü-
yük ölçüde şehir merkezli hikâyeler 
üzerinden ilerler. Geleceğin şehir-
leri bugün “akıllı şehir” kavramıy-
la eşiğinde olduğumuz durumun 
daha ötesindedir. Teknoloji hâkim 
belirleyici olur bu şehirlerde. İnsan 
olarak bilmediğimiz şeye duydu-
ğumuz korkunun bir karşılığını da 
“gelecek anlatılarımızda” okuruz. 
Ancak korkularımızın belli bir do-
zu aşmadığı sürece faydalı olduğu 
da âşikârdır. Distopyaların sundu-
ğu korkulu atmosfere de bu açıdan 
bakmak gerekir. Nelerin yapılma-
yacağı veya nelere karşı tedbir alın-
ması gerektiğinin laboratuvarıdır 
distopyalar.  

Dünya Ütopyaları
En eski ütopyalardan biri yakla-
şık 2 bin 500 yıl önce yaşayan Pla-
ton’un dilimize “Devlet” ismiyle 
tercüme edilen Politeia kitabında 
geçer. Platon, kendi ideal devletini 
sistematik bir şekilde anlatır. Ya-
şadığı zamanın Atina’sını eleştiren 
Platon, “iyilik”, “eşitlik”, “adalet” 
gibi temel kavramların, ideal dev-
lette nasıl hayat bulacağını hoca-
sı Sokrates’in merkezinde yer aldı-
ğı bir dizi diyalogla kitaplaştırıyor. 
Platon’dan yararlanan Müslüman 

filozof Fârâbî ise dilimize “Erdemli 
Şehir” diye çevirebileceğimiz el-Me-
dînetü’l-Fâzıla adlı eseri kaleme 
alır. Platon’un bir ada ile sınırla-
dığı, nüfusunun 5040’ı aşmama-
sı gerektiğini vurguladığı devletin 
ölçeklerini büyütür. Fârâbî şehir ile 
insan vücudu arasında metaforik 
bir bağlantı kurar. 

16. yüzyılda yaşayan İngiliz filo-
zof Thomas More ise ütopya kav-
ramını literatüre hediye eder. Yu-
nanca yer anlamına gelen ‘topos’, 
iyi anlamına gelen ‘eu’ ve yok an-
lamına gelen ‘ou’ takılarının birle-
şimiyle kurmaca bir kavram olarak 
oluşan ütopya kelimesinin ilk kul-

lanan kişi olan More, mutlak mo-
narşiyi eleştirir. More’un İtalyan 
çağdaşı Tomasso Campanella ise 
yaşadığı sancılı dönemin dertleri-
ne derman olabilecek bir ütopya 
kaleme alır: Güneş Ülkesi. 17. yüz-
yılın ütopyasını ise Francis Bacon 

imza atar. “Bilgi güçtür” diyen Ba-
con, Güneş Ülkesi’nde Pasifik Ok-
yanusu’nda yer alan hayâlî bir ada 
olan “Ben Salem”de geçen bu ütop-
yada, yaşadığı dönemin “bilimsel-
lik” anlayışını idealize eder.

Türk Ütopyaları 
Batılılaşma dönemi aydınlarımız 
“ütopyalarıyla” tanınırlar. Meselâ 
Ahmet Ağaoğlu, Serbest İnsanlar 
Ülkesi’ni tasvir eder. Ağaoğlu kita-
bını yazma gerekçesini “Cumhuri-
yetin manevi cephede ideolojisini 
kendime göre kurmak cüretinde 
bulundum.” sözleriyle temellen-
dirir. Roma’nın kahramanı bir yol 
ayrımında esirler ülkesini değil 
Serbest İnsanlar Ülkesi’ne gitmeyi 
tercih eder. Daha sonra da yaşadığı 
tecrübeyi “Bu diyara gelmeden be-
nim hayatım bir otun hayatından 
daha aşağı imiş. Zira ot, tabiat ka-
nunlarına göre bitiyor, büyüyor ve 
ölüyor. Halbuki ben bu kanunların 
haricinde bin bir kuvvetin mahkû-
mu idim. Fikir köleliği, his köleliği, 
hareket köleliği benim kaderim idi. 
Düşünen, duyan, yaşayan başkası 
idi. Ben, ben değildim. Onun göl-
gesi, karaltısı, heyulası idim! Hü-
lasa ben yoktum, bir efsane idim. 
Şimdi anladım ki ben hürriyet me-
leğinin âşığı olmuşum!” sözleriyle 
anlatır. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 
iki bölümden oluşan Ankara adlı 
romanı diğer ütopyalardan farklı 

Nelerin yapılmayacağı 
veya nelere karşı tedbir 
alınması gerektiğinin 

laboratuvarıdır 
distopyalar.

Sokrates

Shining
filminden

bir kare



bir boyuta sahiptir. Üç bölümden 
oluşan Ankara romanının ilk bö-
lümü Millî Mücâdele döneminin 
idealist ve kahraman Ankara’sı-
nı anlatır. İkinci bölüm ise idea-
list karakterlerin Millî Mücâdele 
sonrası yozlaşmasını konu edinir. 
Üçüncü bölüm ise Karaosmanoğ-
lu’nun ütopyasıdır. İkinci bölüm-
de “köşe dönmecilerin” hırslarıyla 
parçalanan “ruh” yeniden bütün-
lüğüne ve anlamına kavuşmuştur. 

Eleştirmen Fethi Naci Yüzyılın 100 
Türk Romanı adlı kitabında Anka-
ra romanını “Ankara, alabildiğine 
zayıf bir roman. Tamamıyla şema-
tik. Bir Atatürkçü’nün, Millî Mücâ-

dele yıllarını yüceltmesi; o yıllarda 
hiçbir çıkar gözetmeksizin yurt-
ları için çalışan kimi subayların 
ve politikacıların, zaferden sonra, 
sermaye çevreleriyle ilişkileri ya 
da arsa spekülasyonu gibi, taah-
hüt işi gibi işlerle zenginleşmele-
ri; inkılâba boş vermeleri karşısın-
da üzülmesi... Bu kadarla kalsa iyi. 
Ama Yakup Kadri, üçüncü bölüm-
de, kendini üzen bu sürecin ekono-
mik-toplumsal-siyasal nedenlerine 
eğileceğine hayal ettiği Ankara’yı 

ve Türkiye’yi anlatmaya koyulu-
yor.” sözleriyle eleştirir. 

“Simerenya” ise Peyami Safa’nın 
Yalnızız romanının kahramanı Sa-
mim’in ütopyasıdır. Klasik ütopya 
geleneğinin pek çok unsurunu ta-
şıyan Simerenya, romanda küçük 
bir bölümü teşkil etse de edebiya-
tımızda en çok refere edilen yerli 
ütopyadır desek yeridir. 

Sıra Geldi 
Distopyalara
Çağımız ütopyalardan ziyâde dis-
topyalar çağı. Büyük savaşlar, sal-
gın hastalıklar yaşayıp teknoloji ile 
ilgili bunca endişe yaşadıktan son-
ra ütopyalardan ziyâde distopyala-
rın ilgi çektiği ve dolayısıyla üretil-
diği bir zamanda yaşıyoruz. Sadece 
edebiyat değil sinema ve bilgisa-
yar oyunlarında da öncelik distop-
yalarda ve hatta post-apokaliptik 
(kıyamet sonrası) anlatılarda. Ge-
leceğe ilişkin beklentilerin pozi-
tiften negatife dönmesi, “dünyevî 
cennet” beklentilerinin zıt bir nok-
taya inkılâp etmesi ve “seküler bir 
kıyamet” senaryosuna dönüşmesi 

Sadece edebiyat değil 
sinema ve bilgisayar 

oyunlarında da öncelik 
distopyalarda ve hatta 

post-apokaliptik 
(kıyamet sonrası) 

anlatılarda.

Shining 
filminden
bir kare

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
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çarpıcıdır.  Ütopyaların da distop-
yaların da ortak paydası ikisinin de 
büyük ölçüde insan irâdesinin ese-
ri olmasıdır. Geleceğin akıllı şehir-
lerini tasarlayanların “ütopyalar-
dan” ne kadar ilham alabileceğini 
kestiremeyiz ama distopyalardan 
alabilecekleri en büyük hisse “nele-
ri yapmamaları gerektiği” sorusu-
nun cevabı olabilir.  

Jack London’ın 1907’de yayımla-
nan Demir Ökçe adlı eseri, modern 
anlamda ilk distopyacı roman ka-
bul edilir. ABD’nin tiranlıkla yö-
netildiği bir gelecekte geçen ro-
man, George Orwell’in Bin Dokuz 
Yüz Seksen Dört adlı romanın esin 
kaynaklarından biridir. Ekonomik 
bir sınıf mücâdelesi üstünden iler-
leyen romanı yorumlayanlar I. ve 
II. Dünya savaşlarına ilişkin güç-
lü öngörülerin bulunduğuna işaret 
ederler. 

Biz, Yevgeni İvanoviç Zamyatin’in 
1920’de kaleme aldığı bir roman 
olarak distopya türünün ilk ör-
nekleri arasında kabul edilir. Ya-
zarın 1906’da Çarlık hükûmeti, 
1922’de de Bolşevikler tarafından 
aynı hapishanenin, aynı korido-
runda hapsedildiğini bir mâlûmat 
olarak aktarıp romana bakalım. 
Roman hemen 1921’de yazıldığı 

ülke Sovyetler Birliği’nde yasak-
lanır. 1924’te İngiltere’de yayın-
lanan romanın anavatanına dö-
nüşü “glasnost” sonrasında 1988 
yılında mümkün olur. 26. yüz-

yılda yaşanan roman, insanların 
isimlerinin bile olmadığı, numa-
ralarla anılan kişilerin toplamın-
dan oluşan homojen kitlelerin ha-
yatını anlatır. Başkarakterin adı D 
503’tür meselâ. Evler şeffaftır ve 
hayatın çok büyük bir bölümü ka-
munun gözetimi altındadır. Top-
lumu “gardiyanlar” denetler, in-
sanlar üniforma giymeye mecbur 
tutulurlar, uygun adım yürümek 

zorundadırlar. Zamyatin’in Biz 
romanı az sonra değineceğimiz 
Orwell’ın 1984 ve Huxley’nin Ce-
sur Yeni Dünya romanlarını da yo-
ğun olarak etkilediğini de vurgula-
madan geçmeyelim.

Aldous Huxley’nin 1931’de kale-
me aldığı 1932 yılında yayınlanan 
distopik roman Cesur Yeni Dünya 
da 26. yüzyılda —bu sefer İngil-
tere’de— geçer. Bütün dünyayı et-
kileyen 1929 Büyük Bunalım’ın-
dan etkilenen Huxley, Zamyatin’in 
“Sovyet” devrimini hicvettiği Biz 
romanın simetrisini “şirket-devlet” 
tasarımı yaptığı romanıyla “kapita-
list bir distopya” metni inşâ eder. 
Ford’un âdeta Hz. İsa konumuna 
getirilip takvimin başlangıcı kabul 
edildiği romanda her insan “gene-
tik bir tasarımdır” ve küçük yaş-
ta pek çok travmatik şartlanmaya 
mârûz bırakılırlar. Pek çok “üyop-
yanın” ortak paydasını teşkil eden 
“eşitlik”, “mutluluk” gibi kavram-
lara ulaşmak için Cesur Yeni Dün-
ya’da aile, sanat, edebiyat gibi de-
ğerler yok edilmesi gereken birer 
düşman kabul edilir.

En çok atıf yapılan distopyalardan 
biri de George Orwell’ın 1984 ad-
lı romanı. Yazıldığı 1948 yılının 
son iki hânesinin değiştirilmesiy-
le ismi bulunan 1984 hakkında 
yazarı “merkezîleştirilmiş bir eko-
nominin yol açabileceği ve hâlen 
komünizm ve faşizmde kısmen 
gerçekleşmiş olan bozukluklara 

Geleceğin akıllı 
şehirlerini 

tasarlayanların 
“ütopyalardan” ne kadar 

ilham alabileceğini 
kestiremeyiz ama 

distopyalardan 
alabilecekleri en 

büyük hisse “neleri 
yapmamaları gerektiği” 

sorusunun cevabı 
olabilir.

Jack London



değindim” der. Her şeyi gözetle-
yen ve günün çıkarları için geçmi-
şi tekrar tekrar değiştiren Big Bro-
ther’ın yönettiği “gelecekte”, Sevgi 
Bakanlığı, Barış Bakanlığı, Bolluk 
Bakanlığı gibi isimlerinin anlamla-
rını ters yüz eden bakanlıklar var-
dır. Bir anlamda “post truth” ça-
ğının da habercisidir “1984”. Yine 
Orwell’ın sözleriyle romanın yazı-
lış gerekçesi şudur: “Geçtiğimiz on 
yıl boyunca en çok yapmak iste-
diğim şey politik yazıyı bir sanata 

dönüştürmektir. Çünkü ifşa etmek 
istediğim bazı yalanlar, dikkat çek-
mek istediğim bazı gerçekler var. 
Görev, bu çağın bizi yapmaya zorla-
dığı gerçek halk ve toplumsal akti-
viteler yoluyla benim içime işlemiş 
olan hoşlandığım ve nefret ettiğim 
şeylerin uzlaşmasını sağlamaktır.”

Yazarının “Ben Fahrenheit 451’i 
yazmadım, o beni yazdı” dediği ki-
tapta başkahramanımız Guy Mon-
tag, bir itfaiye memurudur. Ro-
manda itfaiye teşkilâtının amacı 
yangın söndürmek değil kitap bu-

lundurdukları adresleri kundak-
layıp onları yok etmektir. Kitabın 
ismi kâğıdın tutuşması için ulaş-
ması gereken sıcaklıktır. Kitaba 
tamamen düşman bir zamanda 
geçmektedir roman ve bazı dire-
nişçiler gizli gizli kitap bulundur-
makta ve okumaktadır. Yaptığı işin 

anlamını düşünmeyen kahrama-
nımızın hayatı Clariesse ile tanış-
masıyla değişir. Kendine şu soruyu 
sorar: “İnsanların, uğruna canla-
rını feda etmeyi göze aldığı bu ki-
tapların içinde ne var? Gerçeklerin 
farkına vardıktan sonra bu karan-
lık toplumda artık yaşanabilir mi?” 
Bu yazının ilerleyen bölümünde 
eserlerini konu edineceğimiz bir 
başka bilimkurgu yazarı olan Mar-
garet Atwood, bu kitap hakkında 
“Yazılmış en iyi bilimkurgu roma-
nı. İlk okuduğumda, yarattığı dün-
yayla kâbuslar görmeme sebep ol-
muştu.” der.

Kurt Vonnegut’un yayınlanan ilk 
romanı olan Otomatik Piyano’su, 
her şeyin otomasyona tâbi tutul-
duğu, üretim için insana hiç ihti-
yaç kalmayan bir gelecekte geçiyor. 
İnsanın devre dışı kalması elbet-
te başka bir dizi soruna yol açıyor 
ve mühendislerin tasarladığı sah-
te cennetin simleri dökülüyor. Ro-
manın geçtiği Ilium kenti üç kı-
sımdan daha doğrusu üç gettodan 
oluşuyor. Kuzeybatı’da müdürler, 
mühendisler, devlet memurları ve 
birkaç profesyonel, Kuzeydoğu’da 

Ben Fahrenheit 451’i
yazmadım, o beni yazdı.

Guy Montag

Fahrenheit 
451 filminden 
bir kare

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2021-18 ‹ 138 139 ›DENEME



makineler:  Güney’de Yuva adı ve-
rilen bölgede de fakir halkın ço-
ğunluğu oturuyor. Bu dağılım aynı 
zamanda toplum yapısının sınıflılı-
ğını da özetliyor.

Philip K. Dick’in Androidler Elekt-
rikli Koyun Düşler mi? romanı ya-
yınlandığında takvimler 1968’i 
gösterir. Nükleer savaş sonrasında 
geçen hikâyede sanal gerçeklik öne 
çıkmış, imitasyon hayvanlar insan-
lara teselli vermektedir. Mars’ta 

köle gibi çalıştırılan androidler ka-
çıp dünyada insanların arasında 
yaşamaya başlayınca emniyet güç-
leri onları bulup imha etmekle gö-
revlendirilirler. 1982 yapımı “Blade 
Runner” filmine de ilham kayna-
ğı olan roman, bilim ve teknoloji-
nin üst düzeyde olmasına karşılık 
insanların en temel haklarından 

mahrum kalmasını bir tema olarak 
çokça işleyen siberpunk edebiyatın 
hareket noktalarından biridir.    

Ursula K. Le Guin’in Mülksüz-
ler adlı romanının yayın tarihi ise 
1974. Birbirinin zıttı iki gezegen 

üzerinden bir dikotomi kurar Le 
Guin. ‘Urras’ mülkiyet merkezli bir 
gezegendir. Bizim yaşadığımız ge-
zegene bu açıdan benzerdir Urras. 
Buna karşılık ‘Anarres’ anarşist dü-
şüncelerin savundukları ütopyanın 
ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Ro-
manın ana karakteri Shevek, An-
nares’e uyum sağlayamadığı için 
Urras’a gider ama orada da “mut-
luluğu” bulamaz. Leguin’in fikri 
‘Anarres’ten yanadır. Ancak orada 
da güllük-gülistanlık, bütün sorun-
ları çözülmüş bir ütopya inşâ et-
mez. Bu ortaya koyduğu eseri ede-
bî açıdan daha da güçlü kılan bir 
özelliktir.

Kanadalı yazar, şâir ve feminist 
eleştirmen Margaret Atwood’un 
1985’te yayımlandığı dizi uyarla-
ması da çok sevilen Damızlık Kızın 
Öyküsü adlı romanında, feminist 
bir distopya anlatısı söz konusu-
dur. Kadın haklarının bulunmadı-
ğı yeni bir Orta Çağ tasarımı yapar 
Atwood. 

J. G. Ballard’ın 2013 yılında ya-
yımlanan Öteki Dünya romanın-
da, yozlaşan ve şiddet yüklü bir 

Kanadalı yazar, şâir ve 
feminist eleştirmen 

Margaret Atwood’un 
1985’te yayımlandığı 

dizi uyarlaması da çok 
sevilen Damızlık Kızın 

Öyküsü adlı romanında, 
feminist bir distopya 

anlatısı söz konusudur.

Margaret Atwood

Damızlık 
Kızın Öyküsü 

dizisinden
bir kare



gelecek tasarımı yapar. Her yer-
den görülen devâsâ kubbesiyle bir 
alışveriş merkezi romanın merke-
zi unsurlarından biridir. “Tüketi-
cilik, insanları denetim altına al-
mak için bugüne kadar bulunmuş 
en büyük araçtır.” diyen Ballard’ın 
distopyasındaki AVM, yine onun 
sözleriyle okursak “Seçme şansı-
mız var sanıyoruz, fakat aslında 
her şey zorunlu. Alışveriş etme-
yi sürdürmek zorundayız, yoksa 

kentliliğimizi yitiririz. Tüketicilik, 
ancak faşizmin tatmin edebileceği 
dev bilinçaltı gereksinimler yara-
tıyor. Arada bir fark varsa, faşizm, 
tüketiciliğin efektif deliliği yeğle-

diği zaman aldığı biçimdir.” Hiçli-
ğin hiçlikle değiş tokuş edildiği bir 
hapishanedir yâhut tımarhanedir 
âdeta AVM. 

2017 Nobel Edebiyat Ödülü kaza-
nan Kazuo Ishiguro’nun Beni Asla 
Bırakma’sı klon teknolojisinin mer-
keze alındığı bir distopya.  Roma-
nın geçtiği yetimhanede yer alan 
karakterlerin hayatlarında dik-
kat çekici bir belirsizlik halesi var-
dır. Dünyadan soyut bir hayat sü-
ren bu çocukların “klon” oldukları 

ve başkalarının organ ihtiyaçları-
nı karşılamak üzere onların göze-
tim ve bakım altında tutuldukları 
anlaşılır. Kahramanlarımız bu ger-
çeği şu sözlerle öğrenirler: “Hayat-
larınız sizin için önceden kararlaş-
tırıldı. Yetişkin olacaksınız ve sizler 
yaşlanmadan, hatta orta yaşa bile 
gelmeden, hayâtî organlarınızı ba-
ğışlamaya başlayacaksınız. Her bi-
riniz bu nedenle yaratıldınız. Film-
lerini seyrettiğiniz aktörler gibi 
değilsiniz, benim gibi bile değilsi-
niz. Bu dünyaya belli bir amaçla ge-
tirildiniz ve geleceğiniz, hepinizin 
geleceği önceden belirlendi.”

Önümüzdeki dönemde ütopyalar-
dan ziyâde distopyalara gebe görü-
nüyor şimdilik. Geleceğin insanları 
da kendi gelecekleriyle ilgili anla-
tılar tasarlamaya ve dönemlerinin 
araçlarıyla bunları farklı eserlere 
dönüştürmeye devam edecekler.    

Bakalım onların “gelecek anlatıları” 
nasıl olacak? 

2017 Nobel Edebiyat 
Ödülü kazanan Kazuo 

Ishiguro’nun Beni 
Asla Bırakma’sı klon 

teknolojisinin merkeze 
alındığı bir distopya.

Beni Asla 
Bırakma 
filminden
bir kare

Kazuo Ishiguro
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ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

Küreselleşme Sürecinde Akıllı Şehirler: Paradigma Yönelimler ve Fırsatlar
Yazar: Ali Yeşildal 

Yayınevi: Kriter

20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan küreselleşmeyle birlikte, sosyoe-
konomik ve kültürel hayatın her alanı gibi şehirler de köklü değişiklikler ya-
şamaktadır. Küreselleşmenin neden olduğu büyük paradigma değişimleri 
nedeniyle dünya çapında şehirler gittikçe daha fazla araştırmanın konusu ol-
maktadır. Bu süreçte akıllı şehirler kavramı ön plana çıkmıştır. Kitabın yaza-
rı Ali Yeşildal, eserin ortaya çıkış hikâyesini şöyle ifâde ediyor: "Araştırmalar 
merkezi, kentleşme, kent olgusunu değerlendirdiğimizde karşımıza en çok 
`akıllı şehirler' kavramı çıktı. Akıllı şehir her tarafta konuşuluyor. Tam olarak 
ne olduğunu bilen yok. Kavram ne, boyutları ne, Avrupa'da ve dünyada hangi 
sınırlarda, akıllı kent deyince akla ne geliyor, Türkiye'de uygulamaları nere-
de. Akıllı şehir kavramı pandemi süreciyle hayatımızın olmazsa olmazı hali-
ne geldi. Bu süreç pandemi öncesinde başladı. Sanal âleme geçildi. Akıllı şe-
hirlerin dünyadaki örnekleri nedir, bu sitemin sınırları nedir diye araştırdık. 
Örneğin Amsterdam Smart City ile öne çıkıyor. Kimi şehirler enerji yönetimi, 
kimileri atık yönetimi, kimileri de akıllı evlerle ön plana çıkıyor. Bu bilgileri 
yöneticilere yön versin diye bu eserde bir araya getirdik." 

Kırk Şehir
Editör: M. Tevfik Göksu

Yayınevi: Muhit

İnsanoğlunun yeryüzündeki serüveni bir bakıma şehirlerin de serüvenidir. İnancın, 
düşüncenin, iktisadın, geçinme ve barınma korkusunun biçimlendirdiği şehirler...

Nasıl ki insanoğlu hayatı boyunca ilim, irfan ve hikmet ışığında hakîkati arıyorsa 
şehirler de kendi sosyolojik ve mimari hakîkatini arar. Şehir insanın yansımasıdır. 
Şehri inşâ eden her eser geleceği kaleme alır. `Kırk Şehir' kitabı yaşanılmak is-
tenilen hayallerdeki şehirleri şâirlerin, yazarların kaleminden dile getirmektedir. 

Nasıl bir yerde yaşamak isterdiniz? M. Tevfik Göksu; Ahmet Emre Bilgili'den Ali 
Ural'a, Arif Ay'dan Aykut Ertuğrul'a, Cihan Aktaş'tan Nurullah Genç'e, Sadık Yalsı-
zuçanlar'dan Sibel Eraslan'a ve daha birbirinden kıymetli kırk usta yazara hayalle-
rindeki şehri sordu. Bu muntazam şehirlerde her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. 
Kırk Şehir, ihmal ettiğimiz hayal gücümüzü yeniden canlandırmanın yanında bi-
ze Müslüman şehrinin güzel ve unuttuğumuz hasletlerini de hatırlatıyor. Kalemin 
Şehri, Gönül Şehri, Gül Şehri, Hesap Şehri, Buz Şehri, Suyun Şehri, Umudun Şehri, 
Mendiller Şehri, Nağmeler Şehri, Serinay Şehri... 

Okuyucuyu şehir şehir dolaştıracak bir rüya seyahat... 

Bu şehirde yaşamaya başladıktan sonra, geçmişin bir çırpıda silinir ve defalarca 
yeniden yazılırdı. En sonunda hangisine sahiplik etmek istersen hikâyen o olur-
du artık.



ŞehirKitaplığı

Düşünce Ekseninde Enine Boyuna Şehir
Editör: Hasan Taşçı 

Yayınevi: Kaknüs

Şehir, şehirleşme, şehirli, şehirlileşme. Neredeyse hepimizin hayatında yeri 
olan bu kavramları uzman uygulamacılar ve akademisyenlerle konuşup tar-
tıştık. Ortaya çıkan metinleri ise bir araya getirip derli toplu bir şekilde oku-
yucuya sunuyoruz. İdeal, kültür, sosyoloji, yönetim, hukuk, ekonomi, ritüel, 
muâşeret, sivil toplum, dil, su, karantina ve geleceğin şehirleri gibi mühim 
konular üzerine yoğunlaşıp, günümüzün şehir ve şehirli sorunlarının irde-
lendiği bu çalışma, şehre dâir sözü olanların sözlerinden oluşmaktadır. Bizim 
ilmî geleneğimize uygun olarak önce söz meydana geldi, sonrasında ise yazı. 
Kalemle yazmayı öğreten Allah'a hamd ile başladığımız bu çalışmayı şükürle 
bitirelim ki arkası gelsin. Çünkü biliyoruz her ne için şükredersek Allah onun 
daha fazlasını verir. Çünkü şükür ziyâde-i muciptir. Arka kapağında bu satır-
larla kisve-i taba bürünen eser birbirinden kıymetli isimlerin katıldığı `Yu-
varlak Masa Söyleşileri'nin deşifrelerini içeriyor. Söyleşilere iştirak eden bazı 
isimler şu şekilde: Sadettin Ökten, Mehmet Genç, Ömer Tuğrul İnançer, Nabi 
Avcı, Korkut Tuna, Mustafa Şentop, M. Tevfik Göksu, Yasin Aktay...

RAPOR: AKILLI ŞEHİRLER, DEĞİŞEN ŞEHİR YÖNETİMİ ve TÜRKİYE
Yazar: Baki Laleoğlu

Yayınevi: SETA

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından 'akıllı şehirler' 
kavramı temelinde dünyada yükselen yeni şehir yönetim trend ve yaklaşımlarının 
incelendiği 'Akıllı Şehirler, Değişen Şehir Yönetimi ve Türkiye' raporu yayımlandı. 
SETA tarafından yapılan açıklamaya göre, Baki Laleoğlu tarafından kaleme alı-
nan raporda, dünyada akıllı şehirler üzerinden ilerleyen tartışmalar ve yaşanan 
gelişmeler masaya yatırılıyor. Raporda, özellikle son dönemde dünyada yükselen 
yeni şehir yönetimi konsept ve yaklaşımları ele alınarak, başta karar alıcılar, po-
litika geliştiren paydaşlar ve uygulayıcılarıyla ilgili kapsamlı bir çerçeve çiziliyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "2020-2023 Ulusal 
Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesindeki atılım ve tartışmalara kat-
kı sağlamaya yönelik olarak raporda şu ifâdelere yer veriliyor: "Yerel yönetim-
lerden beklentiler basit belediyecilik faaliyetlerini aşmakta, kapsayıcı ve bütün-
lüklü bir şehir yönetimi yeni beklenti hâline gelmektedir. Bir diğer ifadeyle yerel 
yönetimler ve belediyeler günümüzde kalkınmadan sosyal hayata, çevreden gü-
venliğe kadar her ihtiyacı kapsayan toplu bir şehir yönetimi beklentisinin adre-
si olarak görülmektedir. İşte bu sebeple daha karmaşık ve kapsamlı hâle gelen 
beklentilerin karşılanması ve yönetilebilmesi adına özellikle son çeyrek yüzyılda 
çeşitli yeni kavram ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Çoğunlukla teknoloji üzerine 
kurulan bu kavram ve yaklaşımlar sayesinde de dünya genelinde hem vatandaş-
lar hem de yönetim seviyesinde daha kolay, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şe-
hir yaşamı yeni hedef hâline gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de de artık şehir yö-
netiminden beklentiler geçmişten günümüze süregelen klasik altyapı ve sosyal 
hizmet belediyeciliğini aşmakta, bugünün ve geleceğin beklentilerini karşılamak 
adına yeni bir şehir yönetimi yaklaşımının benimsenmesini zorunlu kılmaktadır." 
Bu doğrultuda raporun sonunda atılması gereken adımlara ilişkin bazı önerilere 
de yer verildi. Raporun tamamına www.setav.org adresinden ulaşılabiliyor.
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