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Bu rapor özellikle son dönemde dünyada yükselen yeni şehir yönetim konsept ve 

yaklaşımlarını ele alarak başta karar alıcılar, politika geliştiren paydaşlar ve uygulayı-

cılarına kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. Özellikle dünyada akıllı şehirler üzerinden 

ilerleyen tartışmalar ve yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türkiye de en kısa zaman-

da bu atılımı yaparak küresel trendleri yakalamak zorundadır. Dolayısıyla bu rapor 

söz konusu gelişmelerin gerisinde kalınmaması, politika uygulayıcıları tarafından 

bir an önce adım atılması ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 

hazırlanan “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesindeki 

atılım ve tartışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda rapor “akıllı şehirler” kavramı temelinde dünyada yükselen yeni şehir 

yönetim trend ve yaklaşımlarını açıklamaktadır. Güvenli şehirler, katı atık yönetimi, 

akıllı şehir yönetişimi ve ekolojik şehirler, dijitalleşme, büyük veri, dayanıklı şehirler 

gibi akıllı şehir üst kavramı ile doğrudan veya dolaylı şekilde bağlantılı olan kav-

ramlar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca söz konusu kavramlarla ilgili son gelişmeler 

çerçevesinde dünyadaki örnekler ortaya konarak Türkiye’deki mevcut durum ve son 

dönemde atılan adımlar da değerlendirilmektedir.
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GİRİŞ

Yerel yönetimler gerek vatandaşların günlük yaşam ve rutininde gerekse genel 
yaşam standartlarının maddi ve manevi açıdan artırılması hususunda doğrudan 
beklenti içerisinde oldukları ilk kurumsal yapı konumundadır. Bu konumu oluş-
turan en önemli neden yine vatandaşların doğrudan etkileşim içerisinde olduğu, 
beklenti ve sorumluluk bakımından ilk basamakta gördüğü siyasi kurumun yerel 
yönetimler olmasıdır. Dolayısıyla yerel yönetimler özellikle günlük hayatta doğ-
rudan karşılaşılan hizmetlerin sunulmasında doğal bir biçimde ilk basamakta yer 
almaktadır.

Bu noktada artık yerel yönetimlerden beklentiler basit belediyecilik faaliyet-
lerini aşmakta, kapsayıcı ve bütünlüklü bir şehir yönetimi yeni beklenti haline gel-
mektedir. Bir diğer ifadeyle yerel yönetimler ve belediyeler günümüzde kalkınma-
dan sosyal hayata, çevreden güvenliğe kadar her ihtiyacı kapsayan toplu bir şehir 
yönetimi beklentisinin adresi olarak görülmektedir. İşte bu sebeple daha karmaşık 
ve kapsamlı hale 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 vatandaşlar hem de yönetim seviyesinde daha kolay, kapsayıcı ve sürdürülebi-
lir bir şehir yaşamı yeni hedef haline gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de de artık şehir 
yönetiminden 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.
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Bu rapor özellikle son dönemde dünyada yükselen yeni şehir yönetim kon-
sept ve yaklaşımlarını ele alarak başta karar alıcılar, politika geliştiren paydaşlar 
ve uygulayıcılarına kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. Özellikle dünyada akıllı şe-
hirler üzerinden ilerleyen tartışmalar ve yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türkiye 
de en kısa zamanda bu atılımı yaparak küresel trendleri yakalamak zorundadır. 
Dolayısıyla bu rapor söz konusu gelişmelerin gerisinde kalınmaması, politika 
uygulayıcıları tarafından  bir an önce adım atılması ve yine Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesindeki atılım ve tartışmalara katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda rapor “akıllı şehirler” kavramı temelinde dünyada yükselen 
yeni şehir yönetim trend ve yaklaşımlarını açıklamaktadır. Güvenli şehirler, katı 
atık yönetimi, akıllı şehir yönetişimi ve ekolojik şehirler, dijitalleşme, büyük veri, 
dayanıklı şehirler gibi akıllı şehir üst kavramı ile doğrudan veya dolaylı şekilde 
bağlantılı olan kavramlar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca söz konusu kavramlarla 
ilgili son gelişmeler çerçevesinde dünyadaki örnekler ortaya konarak Türkiye’deki 
mevcut durum ve son dönemde atılan adımlar da değerlendirilmektedir.
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ŞEHİR YÖNETİMİNDE  
YENİ ARAYIŞLAR VE 

BEKLENTİLER

Uluslararası alanda yapılan birçok saha araştırması, yayımlanan akademik çalış-
ma ve raporlar göstermektedir ki başta vatandaşlar olmak üzere şehir yönetimi ile 
alakalı tüm paydaşlar değişen yaşam biçimleri ile birlikte yeni bir yerel yönetim 
beklentisi içerisindedir. Bu beklentilerin doğrudan oy verme davranışını etkile-
mesiyle birlikte yerel ve ulusal düzeydeki siyasetçiler de artık talep haline dönüşen 
beklentileri karşılamak adına şehir yönetim anlayışlarını değiştirmeye ve küresel 
trendleri benimsemeye başlamıştır. Bu noktada her ne kadar farklı ülke veya şe-
hirlerin kendine has sorunları olsa da genel anlamda şehir yönetimi ile alakalı 
sorunların çoğu dünya genelinde benzerlik göstermektedir. 

Şehirlerde yaşayan nüfusun artması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeni 
gelişmeler ve şehirli bireylerin talep ve beklentilerindeki farklılaşma belediyeleri 
ve diğer şehir yönetimlerini de değişime zorlamaktadır. Dolayısıyla dünyadaki 
temel eğilim akıllı teknolojilerin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanarak 
sınırlı kamu kaynaklarının ve kalabalık şehirlerin daha etkili bir şekilde yönetile-
bileceği yönündedir. Bu bağlamda farklı coğrafyalarda gerek hükümetler ve yerel 
yönetimler gerekse akademi ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) yeni politika 
önerileri üzerine çalışmaktadır.

Üretilen yeni fikir ve politikalar da yeni belediyecilik kavramları üzerinden 
tartışılmaktadır. Bu yaklaşımın temelini ise “akıllı şehir” (smart cities) yaklaşımı 
oluşturmaktadır. Bu kavram şehirleri ekolojik değerlerle yeniden yapılandırmayı 
hedefleyen, modern ve teknoloji temelli reformist bir yaklaşımı ifade etmektedir. 



A K I L L I  Ş E H İ R L E R,  D E Ğ İ Ş E N Ş E H İ R YÖ N E T İ M İ  V E T Ü R K İYE

10

Akıllı şehirler yaklaşımı dahilinde ise eko-şehir, yönetişim, katı atık yönetimi, bü-
yük veri ve dijitalleşme gibi daha da artırılabilecek yeni kavramlar ortaya çıkmış-
tır. Bu doğrultuda dünyada birçok büyük ve önemli şehirde yerel yönetim anlayışı 
akıllı şehirleri temel alan bir dönüşüm içerisindedir. Öte yandan gerek teknoloji-
nin sunduğu imkanlar gerekse çevresel sorunlar bu yaklaşımın temel alınmasını 
gerekli kılmaktadır.

Türkiye’deki belediyeler ise akıllı şehir kavramıyla yeni tanışmakta ve hayata 
geçirilmesi hususunda henüz emekleme aşamasındadır. Her ne kadar çeşitli şe-
hirlerde konuyla ilgili başarılı uygulamalar hayata geçirilmiş olsa da Türkiye’nin 
bu konuda önemli bir atılıma ihtiyacı bulunmaktadır. Öte yandan 2020-2023 
Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı gibi önemli adımlar atılarak hem 
meselenin önemi hem de nasılına odaklanan bazı perspektifler ortaya konulmaya 
başlanmıştır. Netice itibarıyla Türkiye’nin önünde bu trendi küresel anlamda geri 
kalmadan yakalayabilmesi adına önemli bir fırsat bulunmaktadır.

Bu trendin yakalanmasındaki en önemli motivasyon ise (yukarıda da bahse-
dildiği gibi) toplumda değişen beklentilerdir. Seçmen olarak vatandaşlar temizlik, 
altyapı ve üstyapı gibi klasik belediye hizmetlerini zaten yapılması gereken işler 
olarak görmekte ve artık ekonomik ve sosyal kalkınma, günlük yaşamda kalitenin 
artırılması, yenilikçi hizmetler, marka değerinin artması gibi beklentilerini şehir 
yöneticilerine yöneltmektedir. Bu noktada özellikle nüfusun artması ve kaynakla-
rın azalması gibi problemler de bu beklentilere şekil veren değişkenler olarak ön 
plana çıkmaktadır.

Dolayısıyla dünyada dönüşen beklentilerin ve değişen önceliklerin Türkiye’de 
de paralel bir şekilde yaşandığı görülmektedir. Bu da Türkiye’deki şehir yönetimi 
anlayışının gerek niteliksel gerekse niceliksel anlamda bu yönde değişmesi ge-
rektiğini göstermektedir. Böylece küresel anlamda benimsenen başta akıllı şehir 
yaklaşımı olmak üzere şehir yönetimindeki yeni trendlerin Türkiye’de de benim-
senmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ancak Türkiye’nin de bu yaklaşıma kendi iç 
dinamik, değer ve toplumsal yapısını dikkate alarak kendine has bazı eklemeler 
yapması gerekmektedir. Bu noktada yapılması gereken ise akıllı şehir yaklaşımı 
başta olmak üzere yeni kavram, uygulama ve trendlerin temel alınması ve bun-
ların iyi bir analizinin yapılarak bu temel üzerine Türkiye’nin kendi yaklaşımını 
yeni bir şehirleşme anlayışı olarak üretmesidir. Dolayısıyla ilk adım olarak akıllı 
şehir kavramının başarılı bir şekilde anlaşılması gerekmektedir.
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YENİ BİR MODEL OLARAK 
AKILLI ŞEHİRLER

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre 2050’de dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşacağı ve 
şehirlerde yaşayan nüfus oranının da yüzde 70’i bulacağı tahmin edilmektedir.1 Bu 
rakamlar geleceğin şehirlerinin hem kalabalık ve yoğun nüfusları taşıması hem de 
şehir hayatının sağlıklı ve kaliteli olması için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu-
nu göstermektedir. Dolayısıyla sınırlı kaynaklar ve artan nüfusla birlikte değerlendi-
rildiğinde kaynakların ve kalkınmanın sürdürülebilirliği esas endişe haline gelmek-
tedir. Akıllı şehirler yaklaşımı da bu noktada devreye girmektedir.

Ancak dünya genelinde akademisyenler, STK’lar, belediyeler veya ulusla-
rarası örgütler akıllı şehir kavramını farklı olarak tanımlamakta ve kendi akıllı 
şehir anlayışını oluşturmaktadırlar. Örneğin bir tanıma göre akıllı şehirler; yö-
netim, eğitim, sağlık, kamu güvenliği, emlak ulaşım ve kamu hizmetleri gibi bir 
şehrin kritik altyapı bileşenleri ve hizmetlerinin daha bilinçli ve etkileşimli hale 
getirilmesi için bilgi ve teknolojilerin verimli ve etkili bir biçimde kullanılması-
dır.2 Yine farklı bir tanıma göre yollar, köprüler, tüneller, raylar, metrolar, havali-
manları, deniz limanları, iletişim, su ve hatta büyük binalar da dahil olmak üzere 
tüm kritik altyapılarının koşullarını izleyen ve bütünleştiren, kaynaklarını daha 
iyi optimize eden, önleyici bakım planını yapabilen ve güvenliğini temin edebi-

1 UN-Habitat, Planning and Design for Sustainable Urban Mobility: Global Report On Human Settlements 2013, 
(Routledge, New York: 2013), s. 2.
2 Jennifer Belissent, “Getting Clever About Smart Cities: New Opportunities Require New Business Models, 
Forrester Research, https://www.forrester.com/report/Getting+Clever+About+Smart+Cities+New+Opportuni-
ties+Require+New+Business+Models/-/E-RES56701, (Erişim tarihi: 3 Kasım 2020), s. 3-5.
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len şehirler akıllı olarak tanımlanmaktadır.3 Avrupa Komisyonuna göre ise akıllı 
şehirler sürdürülebilirlik, ekonomik gelişim ve yaşam kalitesi faktörlerine bağlı 
olarak tanımlanan ve şekillenen bir kavramdır. Bu tanımda akıllı şehir hedefleri-
nin fiziki altyapı, beşeri ve sosyal sermaye, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapıları 
aracılığıyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır.4

TABLO 1. DÜNYADA AKILLI ŞEHİR UYGULAMASI ÖRNEKLERİ

ÜLKE PROJENİN ADI PROJENİN 
KAYNAĞI PROJENİN İÇERİĞİ 

İrlanda Trafik Yönetim 
Sistemi(TMS)

Dublin Şehir 
Üniversitesi

• Verileri algılama ve bir araya 
getirme (DSG)

• Kaydedilen verilerin işlenmesi 
ve optimizasyonu

• Japonya ulaşım sisteminden 
örnek alma

ABD
Kent Bilgi Sistemi

IoT Güvenliği

IBM Şirketi

Üniversiteler

• Sosyal sistemler (insan, 
topluluklar)

• Servisler (enerji, ulaşım, altyapı)
• Kaynaklar
• Doğal çevre
• Kamu ve özel sektör iş birlikleri
• Akıllı park ve aydınlatma 

sistemleri

İsveç

Stockholm Yeşil Bilgi 
Teknolojileri Stratejisi

Akıllı, Yeşil ve Yenilikçi 
Çözümler Politikası

Stokab-
Kamu Altyapı 
Düzenleme Şirketi

Stockholm Şehir 
Planlama Yönetimi
IBM (Ulaşım)

• İnternet bağlantısının kamusal 
alanda yaygınlaştırılması

• Fiber altyapı hizmetlerinin 
geliştirilmesi

• Açık trafik verileri ve akıllı trafik 
sistemleri

• Uygulama geliştiricileri için 
gerekli altyapı ve destek 
sağlanması

• Vatandaş katılım uygulamaları

Hollanda

Amsterdam Smart 
City

Sürdürülebilir Semt 
Sistemi

Sürücüsüz Araçlar

Akılı İş Merkezleri 
(SWC)

Yerel Teknoloji 
Sağlayıcıları

Bağımsız 
Kuruluşlar

STK’lar

İnovasyon 
Şirketleri ve 
Ortaklıkları

• Akıllı aydınlatma ve karartma 
sistemleri

• Akıllı park sistemleri
• Enerji izleme ve değerlendirme 

sistemleri
• Akıllı çalışma merkezleri, 

uygulamalı bilgi teknolojileri 
eğitim ofisleri

• Vatandaş katılım uygulamaları
• Car2go elektrikli araba 

kiralama merkezleri
• Kentin ekonomik emisyonunu 

gösteren ekolojik haritalar

Kaynak: M. Ernur Akıner, “Smart Cities Transformation in Turkey”, International Journal of Contempo-
rary Architecture, Cilt: 3, Sayı: 3, (2016), s. 13.

3 Robert E. Hall vd., “The Vision of Smart City”, Office of Scientific and Technical Information, https://www.osti.
gov/servlets/purl/773961, (Erişim tarihi: 1 Kasım 2020), s. 1-6. 
4 “Smart Cities”, European Commission, https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/
cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en, (Erişim tarihi: 5 Kasım 2020).
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Yukarıdaki tanımlamalar her ne kadar farklı noktaları öncelese de esas itiba-
rıyla aynı yaklaşımın ürünüdür. Buradaki ortak nokta ise şehir yaşamı, kalkınma 
ve şehirleşmenin sürdürülebilir olmasıdır. Esas itibarıyla söz konusu yaklaşımın 
fikri altyapısı problemlere akılcı ve teknolojik çözümler üreterek sürdürülebilir 
bir gelişim sağlamaktır.

Dolayısıyla akıllı şehirler teknoloji üzerinde yükselen bir yaşam hareketidir. 
Ancak bu yalnızca teknolojinin değil insanların bilinç düzeyinin de artırılarak 
teknolojinin günlük hayatı kolaylaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak ama-
cıyla kullanılması anlamındadır. Burada temel felsefe sürdürülebilirlik ve dönü-
şümdür. Söz konusu dönüşüm ise şehrin dokusuna uygun bir şekilde ve sahip olu-
nan mevcut sistem ile altyapıları aksatmadan gerçekleşmelidir. Ancak bu sayede 
şehir sakinlerine kaliteli bir hayat sunulabileceği düşünülmektedir. Ayrıca şehrin 
“akıllı” olarak nitelendirilmesi şehir sakinlerine büyük katkı sağlamakla birlikte 
şehrin marka değerini ve rekabet gücünü de artıran bir faktördür. Bu sebeplerden 
dolayı akıllı şehir yaklaşımı uluslararası projelerin ve ülkelerin politika metinle-
rinde de yer almaktadır. Günümüzde birçok ülke ve organizasyon bu dönüşüm 
sürecini önceleyen politikalar izlemektedirler. Zira akıllı şehir projeleri kısa va-
dede gerçekleştirilebilecek bir dönüşümden ziyade çok sayıda bileşenden oluşan, 
uzun soluklu bir süreç olarak dikkat çekmektedir.
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28 Barcelona-İspanya Nispeten Yüksek 71,41 
75 Roma-İtalya Ortalama 59,58 

118 İstanbul-Türkiye Düşük 43,03 
121 St. Petersburg-Rusya Düşük 44,78 
135 Ankara-Türkiye Düşük 40,56 

5 IESE Cities in Motion Index (CIMI), şehirlerin sürdürülebilirlik, vatandaşların yaşam kalitesi ve akıllı şehirleşme 
oranını ölçen göstergedir. CIMI göstergesi, beşeri sermaye, sosyal uyum, ekonomi, yönetişim, çevre, hareketlilik ve 
ulaşım, şehir planlama, uluslararası tanıtım ve teknoloji ile ilgili verilere odaklanmaktadır (IESE Cities in Motion 
Index - 2020). 

500.000'den
Fazla Nüfuslu

400.000-
499.999

399.999-
300.000

200.000-
299.999

100.000-
199.999

Şehir Sayısı 52 16 34 91 275
Akıllı Şehir Sayısı 46 13 20 43 118

0

50

100

150

200

250

300



A K I L L I  Ş E H İ R L E R,  D E Ğ İ Ş E N Ş E H İ R YÖ N E T İ M İ  V E T Ü R K İYE

14

TABLO 2. IESE CITIES IN MOTION INDEX5

SIRALAMA ŞEHİR PERFORMANS CIMI SKORU (YÜZDE)

1 Londra-Birleşik Krallık Yüksek 100,00

2 New York-ABD Yüksek 95,73

3 Amsterdam-Hollanda Nispeten Yüksek 77,31

28 Barcelona-İspanya Nispeten Yüksek 71,41

75 Roma-İtalya Ortalama 59,58

118 İstanbul-Türkiye Düşük 43,03

121 St. Petersburg-Rusya Düşük 44,78

135 Ankara-Türkiye Düşük 40,56

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLEŞENLERİ
Akıllı şehirler için uluslararası kabullere göre iki temel ölçüt bulunmaktadır. 
Bunların ilki kaynakların etkin kullanıldığı, karbondioksit salınımının azaltıldı-
ğı, çevresel etkilerin asgariye indirildiği ve şehir sakinlerinin yaşam standardının 
iyileştirilebildiği sürdürülebilir bir yapı kurulmasıdır. İkincisi ise iletişim; diğer 
bir ifade ile bilgi işlem sisteminin anlık veri toplama ve işletim altyapısının daha 
etkin işlemlere imkan sağladığı, şehir sakinlerine ve yöneticilerine daha ayrıntılı 
bilgi edinme ve planlama yapma imkanı veren bir altyapıdır.

ŞEKİL 1. AKILLI ŞEHİRLER ÇARKI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLEŞENLERİ 
Akıllı şehirler için uluslararası kabullere göre iki temel ölçüt bulunmaktadır. Bunların ilki 

kaynakların etkin kullanıldığı, karbondioksit salınımının azaltıldığı, çevresel etkilerin asgariye 

indirildiği ve şehir sakinlerinin yaşam standardının iyileştirilebildiği sürdürülebilir bir yapı 

kurulmasıdır. İkincisi ise iletişim; diğer bir ifade ile bilgi işlem sisteminin anlık veri toplama ve 

işletim altyapısının daha etkin işlemlere imkan sağladığı, şehir sakinlerine ve yöneticilerine daha 

ayrıntılı bilgi edinme ve planlama yapma imkanı veren bir altyapıdır. 

Bu noktada şehirlerin akıllı dönüşüm sürecinin planlanması ve izlenmesi doğrultusunda bazı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak en yaygın kabul gören yaklaşım Avrupa Birliği (AB) 

tarafından da benimsenen “Akıllı Şehirler Çarkı”dır (Smart Cities Wheel, SCW).6 

ŞEKİL 1. AKILLI ŞEHİRLER ÇARKI 

 

                                                             
6 Boyd Cohen, “The Smart City Wheel”, Smart Circle, https://www.smart-circle.org/smart-city/boyd-cohen-smart-
city-wheel, (Erişim tarihi: 2 Kasım 2020). 5 IESE Cities in Motion Index (CIMI), şehirlerin sürdürülebilirlik, vatandaşların yaşam kalitesi ve akıllı şe-

hirleşme oranını ölçen göstergedir. CIMI göstergesi; beşeri sermaye, sosyal uyum, ekonomi, yönetişim, çevre, 
hareketlilik ve ulaşım, şehir planlama, uluslararası tanıtım ve teknoloji ile ilgili verilere odaklanmaktadır (IESE 
Cities in Motion Index-2020).
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Bu noktada şehirlerin akıllı dönüşüm sürecinin planlanması ve izlenmesi 
doğrultusunda bazı yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak en yaygın kabul gören 
yaklaşım Avrupa Birliği (AB) tarafından da benimsenen “Akıllı Şehirler Çarkı”dır 
(Smart Cities Wheel, SCW).6

Bu yaklaşıma göre akıllı şehirler altı bileşenden oluşmakta7 ve dönüşüm bu 
süreçler üzerinden ilerlemektedir:

Akıllı Ulaşım (Smart Mobility): Bu bileşen en geniş tanımlamayla bilgi ve iletişim 
teknolojileri destekli entegre ulaşım sistemlerini içermektedir. Öncelikli olarak ise 
çevre dostu ve özellikle dezavantajlı gruplar için kapsayıcı ulaşım çözümleri getir-
meyi amaçlamaktadır. Bu bileşen kapsamında gerçek zamanlı trafik bilgisinin üre-
tilip yolcular, sürücüler ve operatörlerle paylaşılması öncelikli konuların başında 
gelmektedir.

Akıllı Yaşam (Smart Living): Bilgi ve iletişim teknolojileriyle insanların yaşamları 
kolaylaştırılmakta ve şehir sakinlerine daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam sağlan-
maktadır.

Akıllı Yönetişim (Smart Governance): Bu bileşen kapsamında birlikte çalışabilir 
bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleriyle farklı seviyedeki paydaşlar arasında etkin 
bir iletişim, kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcı karar alma mekanizmalarının 
oluşturulması sağlanmaktadır. Ayrıca açık veri politikalarıyla kamu kesimi tarafın-
dan üretilen verilerin açık ve ücretsiz bir şekilde tüm ilgililerle paylaşılması, gerek 
kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması gerekse katma değeri yüksek ürün ve hiz-
metlerin üretilmesi açısından önemlidir.

Akıllı Çevre (Smart Environment): Yenilenebilir enerji, akıllı ve mikro şebekeler, 
akıllı sayaçlar, ileri hava kirliliği izleme sistemleri, çevre dostu binalar ve şehir plan-
laması, verimli ve akıllı sokak aydınlatmaları, katı atık yönetimi, akıllı su yönetim ve 
drenaj sistemleri gibi çözümleri kapsamaktadır. 

Akıllı Ekonomi (Smart Economy): Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak ve-
rimlilik artışı, e-ticaret, ileri üretim ve tedarik sistemleri, akıllı kümelenmeler ve 
iş ekosistemleri ile yaşayan laboratuvarlar gibi uygulamalar bu bileşen kapsamında 
değerlendirilmektedir.

Akıllı Toplum (Smart People): Bu bileşen kapsamında insanların bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilerek yaratıcılığı ve inovas-
yonu özendiren kapsayıcı bir toplum oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Yukarıda sayılan bu bileşenler birbirlerini besleyen ve geliştiren uygulamalar 
olduğundan akıllı şehir tasarımında bu bileşenlerin bir sistem yaklaşımıyla ve bü-
tüncül bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

6 Boyd Cohen, “The Smart City Wheel”, Smart Circle, https://www.smart-circle.org/smart-city/boyd-co-
hen-smart-city-wheel, (Erişim tarihi: 2 Kasım 2020).
7 “Smart City Indicators: Six Strategic Fields of Action”, Bee Smart City, https://hub.beesmart.city/smart-city-in-
dicators, (Erişim tarihi: 2 Kasım 2020). 
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ŞEKİL 2. AKILLI ŞEHİR BİLEŞENLERİ

AKILLI ŞEHİRLER, TOPLUM VE YÖNETİŞİM
Akıllı şehir yaklaşımının gerçekleşmesi için gereken en önemli unsur akıllı yöne-
tişim modelidir. Akıllı yönetişim, dijitalleşen dünya şartlarında yönetim anlayışı-
na bir güncelleme olarak ortaya çıkmıştır. 1990’ların sonuna doğru yükselen bu 
anlayış vatandaşı merkeze alan ve demokratik değerleri önceleyen yeni bir yöne-
tim modeli kurgulamaktadır.8 Bu doğrultuda yönetimi daha açık ve sorumlu kılan 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanımı en önemli enstrümanlardan biri 
olarak göze çarpmaktadır.9 

8 B. Granier ve H. Kudo, “How are Citizens Involved in Smart Cities?”, Information Polity, Cilt: 21, Sayı: 1, (2016), 
s. 64-65.
9 Dennis Linders ve Cheng-Ming Wang, “Proactive e-Governance: Flipping the Service Delivery Model from 
Pull to Push in Taiwan”, International Conference Series on Theory and Practice of Electronic Governance, Go-
vernment Information Quarterly, (Ekim 2013), s. 68-76.
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20. yüzyılın sonlarına doğru ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte 
demokrasi ve katılım anlayışı da dönüşüme uğramıştır. Bu bağlamda klasik yö-
netim tarzı değişmiş ve “yönetişim” kavramı ortaya çıkmıştır. Yönetişim, bün-
yesinde katılımcılık, şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik gibi birçok farklı 
konsepti barındırmaktadır. Genel itibarıyla yönetişimin mahiyetine ilişkin çok 
sayıda görüş bulunmaktadır. Zira söz konusu kavram hukuktan siyasete, kamu 
yönetiminden işletmeye birçok disiplinle ilişkilidir. OECD, yönetişimi “top-
lumun ekonomik ve sosyal kalkınması için kullanılan kaynaklarıyla ilgili icra 
edilen siyasal güç ve kontrol” olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla yönetişim, 
yönetim ve karar alma süreçlerinin seçilmiş kesimlerce değil STK’lar, odalar, 
meslek grupları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler gibi çeşitli grupların ka-
tılımı ve iş birliği ile gerçekleştirilmesi ve yöneticilerin uzlaşmacı, saydam ve 
hesap verebilir, etkin ve sorumlu bir yönetim anlayışına sahip olması süreçlerini 
kapsamaktadır.

Akıllı yönetişim ise akıllı şehir anlayışına uygun olarak vatandaş merkezli, 
dijitalleşmiş bir politika yapım sürecine atıf yapmaktadır. Akıllı yönetişim poli-
tika yapım sürecini yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır. Bu yeni kurgu ışığın-
da vatandaşların ve çeşitli paydaşların politika yapım sürecindeki rolleri revize 
edilmektedir. Bu bağlamda akıllı yönetişim vatandaş merkezli bir düşünce yapısı 
sunmaktadır.10 Bir başka ifadeyle vatandaşların politika yapım sürecine talepleri, 
fikirleri ve doğrudan müdahaleleri ile dahil olmaları beklenmektedir. Bu amaca 
hizmet eden en önemli enstrüman bilgi ve iletişim teknolojileridir. Zira bilgi ve 
iletişim teknolojileri yönetim ve vatandaş ilişkisini güçlendiren, toplumsal ger-
çekliği doğrudan yönetime sunan yegane araçtır. Bu araç özellik internet bazlı 
uygulamaların paylaşım ve etkileşim unsurlarından faydalanarak yeni bir yöne-
tim ağı geliştirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanılması için 
izlenen stratejilerden ikisi e-yönetim (e-government) ve dijital yönetim (digital 
government) temalarıdır. Yönetimdeki dijital dönüşüm sektördeki gelişimi ve 
kamu servislerinin ulaşımını beraberinde getirmektedir. Yönetim unsurlarının 
bu dönüşüme adapte olmasıyla birlikte vatandaş merkezli yaklaşımın da etki alanı 
genişlemektedir. Bir başka ifadeyle dijital dönüşüm vatandaşa daha fazla erişim 
ve müdahale alanı tanımaktadır. Böylelikle yönetimde şeffaflık ve açıklık gibi iki 
önemli konsept de ivme kazanmaktadır. 

10 Walter Castelnovo, Gianluca Misuraca ve Alberto Savoldelli, “Smart Cities Governance the Need for a Ho-
listic Approach to Assessing Urban Participatory Policy Making”, Social Science Computer Review, Cilt: 34, Sayı: 
6, (2015), s. 9-12.
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Bu bağlamda akıllı şehirler ve toplumun iç içe geçtiği akıllı yönetişim hede-
fi öne çıkmaktadır. Bu hedef doğrultusunda birlikte çalışabilir bilgi ve iletişim 
teknolojileri çözümleriyle farklı seviyedeki paydaşlar arasında etkin bir iletişim, 
kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcı karar alma mekanizmalarının oluşturul-
ması sağlanmaktadır. Ayrıca açık veri politikaları ile kamu kesimi tarafından üre-
tilen verilerin açık ve ücretsiz bir şekilde tüm ilgili paydaşlarla paylaşılması gerek 
kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması gerekse katma değeri yüksek ürün ve 
hizmetlerin üretilmesi açısından önemlidir.

Akıllı şehir projeleri kapsamında yönetişim kendi içinde akıllı ve elektronik 
olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. İlk kısım olan “akıllı yönetişim” (smart go-
vernance), karar alma süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanılması anlamına 
gelmektedir. Bir başka deyişle akıllı yönetişimde politika yapım sürecinde bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin sunduğu veri ve kanıtlara başvurulmaktadır.11 Tüm politi-
kalar ya da teşebbüsler kanıta dayalı bir şekilde geliştirilmektedir. Söz konusu ve-
riler vatandaşlardan edinilmekte, süreç boyunca vatandaşların da aktörleşmesi ve 
yönetimle iş birliği halinde olması beklenmektedir. Bu bağlamda akıllı yönetişimin 
katılımcılığı ve vatandaş merkezli yaklaşımı öncelediği görülmektedir. Yönetişimin 
diğer kısmı olan “elektronik yönetişim” (electronic governance) ise daha teknik bir 
anlam taşımaktadır. Elektronik yönetişim kapsamında yönetimler hizmet ve or-
ganizasyonlarını dijital dönüşüme uygun olarak revize etmektedir.12 Bu kapsamda 
yönetimin yapısı ve servisleri teknolojik gelişmelere adapte edilmektedir. Böylelik-
le idari verimlilik de gelişim göstermektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çeşitli alanlara nüfuz etmesiyle beraber akıl-
lı şehir yaklaşımı kapsamında da elektronik uygulamalar göze çarpmaktadır. Bu 
noktada Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından sık kullanılan “e-yönetişim” 
kavramı da dikkate değerdir. E-yönetişim, kamu sektörünün bilgi ve hizmet su-
numunun geliştirilmesi amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak, karar 
alma sürecine vatandaş katılımını teşvik etmek ve daha sorumlu, şeffaf ve etki-
li yönetim şeklinde tanımlanmaktadır. Bu anlamda e-yönetişimin ortaya çıkışı 
vatandaşlar ve kamu görevlileri arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmıştır. E-yönetişim 
hareketi yalnızca hizmetlerin daha kaliteli ve daha iyi sunulmasını vadetmekle 
kalmamakta aynı zamanda yetkilerin gerçekleştirilmesiyle kamu görevlileri ile 

11 Hans Jochen Scholl ve Suha Awadhi, “Smart Governance as Key to Multi Jurisdictional Smart City Initiatives: 
The Case of the eCityGov Alliance”, Social Science Information, Cilt: 55, Sayı: 2, (2016), s. 255-277.
12 Elsa Estevez ve Tomasz Janowski, “Electronic Governance for Sustainable Development - Conceptual Fra-
mework and State of Research”, Government Information Quarterly, Cilt: 30, Sayı: 1, (2013), s. 94-109.
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vatandaşlar arasında şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde daha güçlü bağlar 
da ortaya çıkarmaktadır.13 Elektronik ortamda geliştirilen uygulamaların yanında 
yıllardır kullanılan klasik yerel yönetişim araçları da bulunmaktadır. Söz konu-
su araçlardan bazıları halk kurultayları, kent konseyleri, proje demokrasisi, semt 
danışma meclisi ve dilekçe olarak öne çıkmaktadır. Sözü edilen uygulamalar va-
tandaşı karar alma mekanizmasına taşımakla beraber yerel yönetişimi ve katılım-
cılığı da beslemektedir. Bu anlamda yerel yönetişim araçlarının etkili kullanılması 
büyük önem arz etmektedir. Ancak gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri yerel yö-
netim araçlarını da etkilemektedir. Böylelikle vatandaşı merkeze taşıyan uygula-
malar da dönüşüm yaşamaktadır. E-devlet, mobil uygulamalar ve sosyal medya 
erişilebilirliği bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

Sonuç itibarıyla akıllı şehir yönetişimi birçok paydaşın bir arada çalıştığı, 
toplumsal talebe ve reflekslere bağlı olarak politikaların geliştiği bir yapı inşa 
etmektedir. Bu yönetişim türü dahilinde temel amaç hayat standartlarının yük-
selmesi, en önemli araç ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanımıdır. 
Bunun yanında vatandaşların politika yapım sürecinde aktif olması ve kullanıcı 
dostu yüksek teknolojinin yönetimin tüm branşlarına sirayet etmesi akıllı yöneti-
şim kavramının öncelikli gerekliliklerindendir.

E-KATILIMCILIK VE AKILLI TOPLUM
Akıllı şehir vizyonunun gerçekleşmesinde o şehirde yaşayan vatandaşlar büyük 
önem taşımaktadır. Akıllı şehirlerde yaşayan insanların yüksek bilinç düzeyine 
sahip olmaları ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerine de entegre olmaları bek-
lenmektedir. Zira “akıllı toplum” (smart people) akıllı şehir yaklaşımını benim-
semiş ve bu yaklaşıma katkı sunarak yönetime katılımıyla akıllı şehir yaklaşı-
mının etkili parçası olarak görülmektedir. Akıllı şehirlerde katılımcılık genel 
olarak e-katılımcılık şeklinde yorumlanmaktadır. E-katılımcılık, bilgi ve ileti-
şim teknolojilerinin sunduğu imkanların katılımcılığı artırmak için kullanılma-
sı olarak değerlendirilmektedir.

E-katılımcılık unsurları vatandaşın katılım alanını genişletme, demokrasi dü-
zeyini yükseltme ve yönetimin aldığı kararları meşrulaştırma konularında yol ka-
tedilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca vatandaşların karar alma süreçlerinde yer 
almasına olanak sağlarken bireylerin sosyal ve siyasal sorumluluğunu da geliştir-

13 Richard Heeks, “Understanding E-Governance for Development”, Institute for Development Policy and Ma-
nagement, I-Government Working Paper Series, No. 11, (2001), s. 5.
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mektedir. Örneğin internet platformları vatandaş ve siyasi temsilci arasındaki bağı 
yeniden formüle etmektedir. Bu bağlamda vatandaş, temsilcisi ile doğrudan ileti-
şime geçerek karar alma sürecine katılım sağlamaktadır. Burada en önemli faktör 
(daha önce de belirtildiği gibi) internet tabanlı uygulamalardır. Üstelik sosyal med-
ya gibi platformların geliştirdiği yeni iletişim ağının yönetim tarafından etkili kulla-
nılması sonucunda birçok olumlu çıktı doğmaktadır. Bu çıktılar yönetim-vatandaş 
iş birliği ve iletişiminin gelişmesi, vatandaşın yetkilendirilmesi/güçlendirilmesi, yö-
netimde şeffaflık ve açıklık kazandırılması şeklinde sıralanmaktadır.14

Yeni kamu yönetimi anlayışı dahilinde gelişen ve katılımcılığın yükselmesi-
ne katkı sağlayan bir diğer unsur “e-açıklık”tır (e-openness). E-açıklık yönetimin 
şeffaf ve açık olması anlamı taşırken e-yönetişim kavramının da öne çıkan alt baş-
lıklarından birisidir.15 Bu unsur vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla 
yönetimi takip edebilmesi ve yönetim hakkında bilgi sahibi olmasıyla harekete 
geçmektedir. E-açıklık vatandaşlara bilgiye ve gelişen süreçlere erişim imkanı sağ-
lamaktadır. Böylelikle halkın karar alma süreçlerine doğrudan katılımının önü 
açılmaktadır. Bu doğrultuda karar alma süreçlerinde vatandaşların da aktörleş-
mesi kamu yönetimi için yeni bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu yeni 
durumun oluşturduğu politika zinciri günümüzde “akıllı ve elektronik yönetişim” 
(smart and electronic governance) olarak adlandırılmaktadır.

DİJİTALLEŞME VE BÜYÜK VERİ
Kamu yönetimi 1980’lerden itibaren çeşitli reform dalgalarıyla karşı karşıya gel-
miştir. Bugün halen devam eden dönüşüm süreciyle beraber de devlet-vatandaş 
ilişkisi yeniden yapılandırılmıştır.16 Reform dalgalarının getirdiği yeni trend saye-
sinde ise günümüzde devletler, vatandaşlarına karşı daha açık ve kolay ulaşılabi-
lir bir noktada konumlanmaktadır. Devam eden süreç içerisinde kamu yönetimi 
literatürüne şeffaflık, katılımcılık ve yönetişim gibi kavramlar eklenmiştir. Fakat 
özellikle 1990’lardan itibaren kamu yönetiminin kullandığı araçlar ve hareket tipi 
tamamen değişmeye başlamıştır. Bu değişim bilgi ve iletişim teknolojisindeki geli-

14 M. Osella, E. Ferro ve M. E. Pautasso, “Toward a Methodological Approach to Assess Public Value in Smart 
Cities”, Smarter as the New Urban Agenda, ed. J. Gil-Garcia, T. Pardo ve T. Nam, (Public Administration and 
Information Technology, İsviçre: 2016), s. 129-148.
15 Gohar Feroz Khan ve Han Woo Park, “The e-Government Research Domain: A Triple Helix Network Analy-
sis of Collaboration at the Regional, Country, and Institutional Levels”, Government Information Quarterly, Cilt: 
30, Sayı: 2, (2013), s. 182-193.
16 Robert Denhardt ve Janet Denhardt, “The New Public Service: Serving Rather than Steering”, Public Admi-
nistration Review, Cilt: 60, Sayı: 6, (2000), s. 550-551.
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şimin bir sonucudur. Hem kamu hem de özel sektör bilgisayar ve internetin getir-
diği alternatif çalışma sistemine hızla adapte olmuş, bu sayede arşivleme, veri dü-
zenleme ve analizi yapma gibi işlemler kolaylaşmıştır. Ayrıca devlete ait nesneler 
ve yükümlülükler de dijitalleşmeye başlamıştır. Bir diğer ifadeyle kamu kurumları 
sundukları imkanları dijital ortama taşıyarak başta e-devlet olmak üzere çeşitli 
hizmetleri hayata geçirmiştir.17

TABLO 3. E- DEVLET GELİŞMİŞLİK İNDEKSİ (EGDI)

SIRALAMA ÜLKE EGDI 
Seviyesi

Online Servis 
Bileşenleri

Telekomü
nikasyon 
Altyapısı

İnsan 
Kaynakları 
Bileşenleri

1 Danimarka Çok Yüksek
(VH)

0,9706 0,9979 0,9588

2 Güney Kore Çok Yüksek
(VH)

1,0000 0,9684 0,8997

9 ABD Çok Yüksek
(VH)

0,9471 0,9182 0,9239

36 Rusya Çok Yüksek
(V2)

0,8176 0,7723 0,8833

45 Çin Çok Yüksek
(V1)

0,9059 0,7388 0,7396

53 Türkiye Çok Yüksek 
(V1)

0,8588 0,6280 0,8287

100 Hindistan Yüksek
(H2)

0,8529 0,3515 0,5848

 153 Pakistan Orta
(M3)

0,6294 0,2437 0,3818

Kaynak: “E-Government Survey 2020, Digital Government in the Decade of Action for Sustainable De-
velopment”, United Nations.

E-devlet ve diğer hizmetlerin hayata geçirilmesindeki temel motivasyon kamu 
hizmetlerinin daha verimli ve maliyetsiz şekilde sağlanmasıdır. Ancak bir süre 
sonra bu teknolojik hizmetler hızı ve erişilebilirliği ile öne çıkarak bütün dünya-
nın uyguladığı dev bir inovasyon halini almıştır. 2000’lerin başı itibarıyla ise kamu 
örgütleri e-posta, web sitesi yönetimi, online işlem yapma gibi uygulamaları kendi 
bünyesine adapte etmiş ve artık web tabanlı hizmetler devletin ayrılmaz bir parçası 
haline gelmiştir.18 Bunun devamında ise teknolojik gelişmelerin paralelinde sosyal 
medya hesapları, online şikayet ve yardım hatlarıyla beraber devletin vatandaş-

17 Owen Hughes, Public Management and Administration: An Introduction, (Palgrave Macmillan, New York: 
2003), s. 150-167.
18 Alfred Tat‐Kei Ho, “Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative”, Public Administration 
Review, Cilt: 62, Sayı: 4, (2002), s. 434-441.
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la etkileşimi artmıştır. Bu etkileşim ağıyla beraber vatandaşlar kamusal kararların 
alınması ve politikaların oluşturulması süreçlerine daha etkin katılmıştır.19 Artan 
veri yığını ve dolaşımı ile birlikte de devlet, vatandaş profilini çok daha rahat bir şe-
kilde gözlemleme imkanı bulmuştur. İnternet kullanımıyla tüm işlemlerin, nesne-
lerin ve bilgilerin dijitalleşmesi devlete büyük bir veri tabanı sunmuş, bu verilerin 
kategorizasyonu ve analizi için de yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur

Söz konusu ihtiyaç doğrultusunda ise dijital dönüşüm, dijitalleşme ve “büyük 
veri” (big data) kavramları önem kazanmıştır. Bu kavramlar ise şeffaflık, katılım 
ve iş birliğine dair yeni yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Bu noktada yeni bi-
lişim teknolojilerinin verimli kullanılması büyük rol oynamaktadır. Dijitalleşme, 
ulusal ve yerel düzeydeki yönetimlerin veriye kolay ulaşması ve kolayca kullanı-
cılara sağlanması için çalışmasını amaçlamıştır. Hızla kabul gören bu yeni model 
ile beraber büyük miktarda veri toplanmış, dijital ortam dev bir arşive evrilmiştir. 
Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak dijitalleşme süreci özel sektörde de tamamlan-
mıştır. Böylelikle fabrika verilerinden tüketim alışkanlıklarına kadar her hareket 
dijital ortama işlenmiştir. Yapay zeka, nesnelerin interneti, sensörler, bulut bili-
şimleri, işlemciler ve mobil uygulamalarla beraber büyük veri setleri ortaya çık-
mıştır. Devasa boyutlara ulaşan bu verilerin anlamlı ve işlenebilir hale dönüşmesi 
ise “büyük veri süreçleri” şeklinde adlandırılmıştır.

Genel itibarıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi tüm sektörlere yeni bir 
perspektif ve yol haritası sunmuştur. Bu bağlamda yerel yönetimler de birçok alanda 
bu kaynaktan faydalanmaktadır. Zira büyük veri, sosyal medyanın kamuoyu üze-
rindeki etkisi, sosyal ve siyasal katılımcılık, sosyal normlar, tüketici alışkanlıkları ve 
oy tercihleri üzerine kayda değer ipuçları sağlamaktadır.20 Bu duruma en iyi örnek 
ise İngiltere’deki mySociety uygulamasıdır.21 Bu uygulama sayesinde vatandaşlar 
doğrudan karar alma mekanizmalarına katılım sağlayabilmekte, yerel problemler 
ve siyasetçilerin performansları değerlendirilebilmektedir. Bu kanal yoluyla vatan-
daşlar yaşam alanlarındaki problemleri fotoğraf, harita ve posta kodu gibi verilerle 
beraber yöneticilere bildirmektedir. Sistemin verimli çalışmasıyla beraber hem yerel 
sorunlar minimize edilmiş hem de demokrasinin önemli bir bileşeni olan katılımcı-
lık yaygınlaştırılmıştır. Bunun yanında dijitalleşme ve büyük verinin yaygınlaşması 

19 Özer Köseoğlu ve Yılmaz Demirci, “Türkiye’de Büyük Veri ve Veri Madenciliğine İlişkin Politika ve Strateji-
ler: Ulusal Politika Belgelerinin İçerik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 22, Sayı: Kayfor 15 Özel Sayısı, (2017), s. 2226-2227.
20 Stephen Ansolabehere ve Eitan Hersh, “Validation: What Big Data Reveal About Survey Misreporting and the 
Real Electorate”, Political Analysis, Cilt: 20, Sayı: 4, (2012), s. 437-442.
21 Bkz. mySociety, www.mysociety.org, (Erişim tarihi: 10 Aralık 2020).
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akıllı şehir projesine de büyük katkı sağlamıştır. Bulut bilişim, akıllı şebeke, nesne-
lerin interneti, açık veri analizi, yazılım ve sosyal ağ analizi dijitalleşme ve büyük 
verinin akıllı şehir yaklaşımına somut katkıları olarak değerlendirilebilir.

BÜYÜK VERİ VE AKILLI ŞEHİRLER
Akıllı şehir uygulamalarında büyük veri özellikle daha önce bilinmeyen veya be-
lirgin olmayan meselelerin ortaya çıkarılması ile birlikte yerel yönetimlerin karar 
verme yetisini geliştirmektedir. Ayrıca şehircilik hizmetlerinin daha verimli ol-
masını sağlayarak kamu kurumlarının şeffaflığını artırmaktadır. Böylelikle vatan-
daşlar ile yönetim arasındaki iletişim problemleri minimize edilmektedir.

Büyük veri, belediyecilik anlamında karşılaşılan sorunları öncesinden öngör-
mek ve daha iyi çözümler üretmek açısından potansiyel olarak önemli kazanımlar 
sağlamaktadır.22 Bu kazanımlar ise belirli bir çerçeveye kavuşması adına üç başlık 
altında toplanabilir:23 

Kaynakların Verimli Kullanılması: Artan nüfus ile birlikte birçok kaynağın tüken-
mesi ya da pahalılaşması nedeniyle eldeki kaynaklar daha değerli hale gelmiştir. Bu 
anlamda kurumsal kaynakların planlanması ve coğrafi bilgi sistemleri gibi oldukça 
farklı ve kapsamlı alanlarda teknolojik sistemlere başvurulmaktadır. Bu sistemler 
dahilinde çalışmaların yerinden izlenmesi, atıkların kontrol altında tutulması ve 
kaynak tüketiminin azalması hedeflenmektedir. Atık, kaynak ve enerji bileşenleri-
nin kontrolü de böylelikle sağlanabilir hale gelmiştir.

Daha İyi Hayat Şartları: Uygulanan hizmetler sayesinde zaman ve kaynak bakı-
mından daha az kayıp verilmektedir. Kamu/özel fark etmeksizin tüm yaşam alanları 
verimli ulaşım ve bilgi sistemleriyle donatılmaktadır. Bunun doğal bir çıktısı olarak 
da vatandaşlar daha yüksek hayat standartlarına sahip olmaktadır.

Şeffaflık ve Açıklık: Akıllı şehirlerin yönetimindeki en önemli unsurlarından iki-
si şeffaflık ve açıklıktır. Veri ve kaynakların paylaşımı belli normlar dahilinde bu 
doğrultuda sağlanmalıdır. Şehri daha akıllı kılmak için ise iş birliği ve iletişim me-
kanizmaları sık kullanılır hale gelmelidir. Buradan hareketle toplanan veriler çeşitli 
kurumların projelerine katkı sağlamak ve açık bir yönetim oluşturmak adına ya-
yımlanmaktadır. Şehirlere ait verilerin herkese veya sınırlı kullanıcılara yönelik açık 
hale gelmesi karşılaşılan sorunların çözümünü hızlandırmaktadır. Örneğin bir fir-
ma araçlardan elde ettiği sürüş verilerini başka verilerle ilişkilendirerek navigasyon 
sistemine göndermekte ve trafik ulaşımını kolaylaştırmaktadır.24

22 Levent Memiş, “Akıllı Teknolojiler, Akıllı Kentler ve Belediye Örgütlenmesinde Dönüşüm”, Yasama Dergisi, 
Cilt: 12, Sayı: 36, (2018), s. 72-79.
23 Eiman Nuaimi, Hind Neyadi, Nader Mohamed ve Jameela Jaroodi, “Applications of Big Data to Smart Cities”, 
Journal Of Internet Services and Applications, Cilt: 6, Sayı: 25, (2015), s. 2-15.
24 Victor Mayer-Schönberger ve Kenneth Cukier, Büyük Veri: Yaşama, Çalışma ve Düşünme Şeklimizi Dönüştü-
recek Bir Devrim, (Paloma Yayınevi, İstanbul: 2013), s. 58-111.
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TABLO 4. TÜRKİYE’DE BAZI KAMU KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN  
BÜYÜK VERİ PROJELERİ25

Kurum Proje ve 
Faaliyet Adı Proje Faaliyet Açıklaması

Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu

e-Bildirge
Sistemi

Tüm sigorta prim tahsillerinin ve iş yeri tescil kayıtlarının 
takibinin gerçekleştirildiği sosyal güvenlik projesi

MEDULA
Vatandaşlara ait tüm sağlık ödemelerinin belirlenen kurallar 
çerçevesinde yürütülmesine yönelik bir proje

Aylık Tahsis 
ve Diğer 
Uygulamalar

Emeklilere yönelik Aylık Tahsis Uygulaması başta olmak üzere 
1.500 adet olgunlaşmış eski (legacy) uygulamadan oluşan bir 
uygulama grubu

ALO 170 
Projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu 
ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından sunulan tüm 
hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapan ve çözüm üreten bir 
iletişim merkezi

Veri Ambarı 
Projesi

Sağlık, Sigortalama, Tahsis (Emeklilik) rapor grupları ile 
ortalama 500 standart rapordan on binlerce farklı tertipte 
(kombinasyonda) sorgu yapılarak rapor üretilebilen bir veri 
ambarı

Milli 
Eğitim 
Bakanlığı

e-Okul
Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp mezuniyetine kadar 
olan tüm sürece ilişkin veriyi içeren bir sistem

MEBBİS
Öğretmenler, okul yöneticileri gibi Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı personelden oluşan kullanıcı gruplarının giriş yapabildiği 
modüllerden oluşan bir yazılım

e-YAYGIN
Yaygın eğitim kurumları tarafından sürdürülen seminer, faaliyet 
ve kurslara ilişkin tüm iş ve işlemlerin internet ortamında 
yürütüldüğü otomasyon sistemi

Sağlık 
Bakanlığı

e-Nabız 
Projesi

Muayene, tetkik ve tedavi bilgileri başta olmak üzere tüm 
sağlık verilerinin yönetilebildiği, tıbbi öz geçmişe tek bir yerden 
ulaşabilen bir kişisel sağlık kaydı sistemi

UBYS Projesi 
Sağlık.NET

Her bireyin kendi bilgilerine erişebildiği, bireyin doğumundan 
önce başlayıp tüm yaşamı boyunca sağlığıyla ilgili verilerden 
oluşan işlevsel bir veri tabanının, yüksek bant genişlikli ve 
tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim omurgasında paylaşılması ve 
tele-tıp uygulamalarına varan teknolojilerin mesleki pratikte 
kullanılmasını temel alan elektronik kayıt sistemi

MHRS Projesi
Vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni arayarak canlı 
operatörlerden veya web üzerinden kendilerine istedikleri 
hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulama

Aşı Takip 
Sistemi

Tüm ülke genelindeki aşıların stok kontrolünden taşımasının 
yapıldığı ve barındırıldığı her noktadaki ısı maruziyetine, 
uygulanan kişi ve yerine kadar her türlü veri ve bilginin 
tutulduğu sistem

25 Köseoğlu ve Demirci, “Türkiye’de Büyük Veri ve Veri Madenciliğine İlişkin Politika ve Stratejiler”, s. 2232-2333.
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Sonuç olarak büyük verinin kullanımı daha az zaman ve enerji kaybı sağla-
maktadır. Bunun yanında diğer çıktılarıyla beraber hayat şartlarını yükseltmek-
tedir. Son olarak da verilerin paylaşımı ve çeşitli iş birliklerine imkan sağladığı 
için daha demokratik bir toplum inşa etmektedir. Ancak büyük verinin verimli 
sonuçlarını garanti altına almak için bazı politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
politikalar güvenlik, gizlilik hakkı ve veri kesinliği ile ilgilidir. Büyük verinin kul-
lanımı bireylerin özel hayat sınırlarını ihlal etmeden ve yanlış yönlendirme tehli-
kesine düşmeden gerçekleşmelidir.
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AKILLI ŞEHİRLER VE  
YENİ YAKLAŞIMLAR

Günümüz çalışmaları ve uygulamaları incelendiğinde akıllı şehir kavramının 
daha çok kapsayıcı, çatı bir kavram olarak kabul edildiği ve bu kavram altında 
yeni yaklaşımların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu doğrultuda özellikle güvenlik, 
çevre gibi şehir yönetiminde kritik ve öncelenmesi gereken meseleleri akıllı şehir 
yaklaşımı ile değerlendiren ve yine bu yaklaşım ile yeni bir şehircilik anlayışı üre-
ten çalışmalar son dönemde artmaktadır.

Bu noktada akıllı şehir temelinde ekolojik veya yeşil şehirler, güvenli şehirler, 
dayanıklı şehirler gibi yeni şehir yönetim modelleri ortaya çıkmıştır. Özellikle ye-
rel yönetimler ve paydaşlar da akıllı şehir yaklaşımı ve öncelikler doğrultusunda 
kendi şehirlerini bu yönetim ve inşa modeline göre dönüştürmeye başlamışlardır. 
Bu yeni yaklaşımlar ayrıca uluslararası örgütler, STK’lar, akademi, özel sektör ve 
tüm diğer paydaşlar tarafından da desteklenmektedir.

GÜVENLİ ŞEHİRLER
“Güvenli şehirler” (safe cities) kavramı –akıllı şehirlerde olduğu gibi– dünyadaki 
yeni belediyecilik anlayışının bir diğer önemli unsurudur. Son yıllarda akıllı şe-
hirlerin aynı zamanda güvenli şehir olması ve değerlendirme kriterlerinden biri 
olması gerektiği üzerine tartışmalar artmış, artık bu kavram akıllı şehirlerin mec-
buriyetlerinden biri olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.26

26 Maros Lacinak ve Jozef Ristvej, “Smart City, Safety and Security”, Procedia Engineering, Sayı: 192, (2017), s. 
522-577.
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Güvenli şehir kavramı ilk kez 1966’da Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 
Programı’nın (UN-Habitat) girişimiyle tartışılmaya başlanmıştır.27 Daha sonra-
sında bu kavram geliştirilmiş ve güvenli şehir konsepti üç aşamada şekillenmiştir. 
İlk aşama şehir suçlarını önlemektir. Bu yaklaşıma göre kurumsal suça, şiddete 
ve sosyal suçlara engel olunmalı ve akıllı teknolojiler bu bağlamda destekleyici 
şekilde kullanılmalıdır. İkinci aşamada ise şehir güvenliği iki yeni konseptle ge-
nişlemektedir. Bunlar mülkiyet güvenliği ve zorla tahliyedir. Bahsedilen iki un-
surun güvenlik kapsamında değerlendirilmesinin sebebi ise bazı ülkelerde bu tip 
süreçlerin ciddi çatışmalara ve şiddet ilişkilerine neden olmasıdır. Bunun yanında 
şehir güvenliğinin üçüncü ve son aşaması doğal afetlerdir. Doğal afetler acil du-
rum kategorisi altında en başlarda yer alırken planlanması ve yönetilmesine iliş-
kin ise yeterli ilgiyi görememiştir. Ancak bir şehri güvenlik olarak niteleyebilmek 
için doğal afet programını değerlendirmek gerekmektedir.

Güvenli şehir konsepti genel olarak akıllı şehirlerin bir alt grubu olarak de-
ğerlendirilmektedir. Bu nedenle güvenli şehir, akıllı şehir yaklaşımının bir ürünü-
dür. Kısaca güvenli şehir, suç oranlarının ve terör saldırılarının düşük olduğu, sa-
kinlerine sağlıklı bir çevre ve yeterli sağlık hizmetleri sunan, acil durumlara karşı 
hazırlıklı ve donanımlı olan şehirdir. Güvenli şehir sisteminin taşıması gereken 
bazı özellikler ise şunlardır:

• Sağlık hizmetleri

• Akıllı trafik sistemi ve rotalar

• Akıllı/güvenli sistemler (gözlem, araştırma, tespit, tanımlama açısından)

• Kriz durumda erken uyaracak, krizi yönetecek, çevresel gözlem ve durum 
analizi yapacak akıllı sistemler

• Güvenli internet ve veri koruma

• Merkezi polis teşkilatı ve kurtarma sistemleri

• Siber güvenlik sistemleri

• CCTV kameralar

Bu noktada söz konusu yaklaşımın özellikle kamu güvenliğini öncelediği 
söylenebilir. Bu doğrultuda özellikle güvenli şehir kapsamında uygulanan temel 
politikalar şunlardır:

Dijital Altyapıda Bütçe Yatırımlarını Artırmak: Gelişmekte olan ülkelerin çoğun-
da nispeten kısıtlı internet erişimi ve sınırlı sayıda kablosuz internet noktası bu-

27 “Safer Cities Programme”, UN-Habitat, https://unhabitat.org/safer-cities, (Erişim tarihi: 5 Kasım 2020). 
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lunmaktadır. Bu durum insanların kamu güvenliği için mobil çözümlerden ve yeni 
dijital araçlardan yararlanmasını zorlaştırmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin teknoloji 
yeniliğinin avantajlarından faydalanılabilmesi telekomünikasyon tesislerinin geliş-
tirilmesi gerekmektedir. 

Finansman Zorluklarının Üstesinden Gelmek: Özellikle gerekli altyapı ve gelişti-
rici yatırımların yapılması için finansman zorluğu yaşayan gelişmekte olan ülkeler-
de bu sorunların üstesinden gelmek adına uluslararası fonlar kullanılabilir.

Entegre Komuta Merkezlerinin Uygulanması: Yerel yönetimler; kolluk kuvvetleri 
ve kamu güvenliği ile ilgili güvenilir ve güncel bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Geniş 
bantlı kanal sistemleri aracıların ses ve veri bilgilerini bütünleştirmelerine yardımcı 
olur.

Devletin Etkinliğini Artırmak: Dijital ve mobil teknolojiler kanun uygulamala-
rında etkinlik ve şeffaflığı geliştirme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca hane sakinlerinin 
kolluk kuvvetleriyle iletişim kurmaları için mobil uygulamalar (Türkiye’de kadına 
şiddete karşı geliştirilen uygulama vb.), veri analizinin kullanılması, acil durum uya-
rılarının dağıtılması ve suç faaliyetlerini tespit etmek için sensörlerin ve kameraların 
kullanımı önemlidir. Öte yandan CCTV kameraların kullanılması hesap verebilir-
liği artırmaktadır.

Entegre Çözümler: Sensörler, video gözetimi, yüz tanıma ve veri analizi gibi popü-
ler olan birçok yeni entegre çözüm üretilmiştir. Bu paydaşların birlikte kullanılması 
şehirlerin daha güvenli olmasına katkıda bulunmaktadır. Artan teknolojik yenilikler 
güvenli şehir araçlarının daha entegre çalışmasını desteklemektedir. Öte yandan ar-
tan teknoloji siber suçlarda artışa neden olmaktadır. Bu bağlamda siber suçlara karşı 
entegre çözümler de artırılmalıdır. 

Bu gereklilikler temelinde oluşturulacak güvenli şehirlerde doğal afet, trafik 
kaynaklı kazalar ve kriminal suçların azalması beklenmektedir. Güvenli şehrin 
esas amacı ise sakinlerine ulaşılabilir ve huzurlu bir yaşam alanı sunmaktır. Gü-
venli şehir kavramıyla ilgili önde gelen uluslararası değerlendirmelerden biri de 
her sene The Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan Güvenli Şehirler 
Endeksi’dir 

Bu raporda dünya genelindeki bazı önemli büyükşehirler dijital, kişisel, 
sağlık ve altyapı güvenliği olmak üzere dört kritere göre değerlendirilmektedir. 
2017’deki raporda Türkiye’den yalnızca İstanbul değerlendirmeye girebilmiş ve 60 
büyükşehir arasında 40. sırada gelmiştir.28 2019’da ise İstanbul 66,1 puanla 36. 
sırada yer almıştır.29 İstanbul’un puanı her ne kadar ortalamanın altında kalsa da 
özellikle dijital güvenlik alanında gelişme göstermesi ve önceki sıralamalara göre 

28 “Safe Cities Index 2017”, The Economist Intelligence Unit, s. 10-30, https://dkf1ato8y5dsg.cloudfront.net/
uploads/5/82/safe-cities-index-eng-web.pdf, (Erişim tarihi: 4 Kasım 2020).
29 “Safe Cities Index 2019 Urban Security and Resilience in an Interconnected World”, The Economist Intelli-
gence Unit Limited, s. 15, https://safecities.economist.com/wp-content/uploads/2019/08/Aug-5-ENG-NEC-Sa-
fe-Cities-2019-270x210-19-screen.pdf, (Erişim tarihi: 6 Kasım 2020). 
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yükseliş trendinde olması en azından bu alanda Türkiye için bir farkındalık oldu-
ğunu ve yetkililerin bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiğini göstermektedir.

TABLO 5. DÜNYADA GÜVENLİ ŞEHİRLER

SIRA ŞEHİR SKOR

1. Tokyo 92,0

2. Singapur 91,5

14. Londra 85,7

15. New York 85,5

23. Paris 82,4

30. Roma 76,4

36. İstanbul 66,1

40. Mexico City 61,6

53. Jakarta 54,5

55. Kahire 48,6

Ortalama (60 Şehir) 71,2

Kaynak: “Safe Cities Index 2019 Urban Security and Resilience in an Interconnected World”, The Econo-
mist Intelligence Unit Limited, s. 15.

DAYANIKLI ŞEHİRLER
Dayanıklı, esnek veya dirençli şehir (resilient cities) kavramı 21. yüzyılda şehirleri 
bekleyen tüm tehditlere karşı inşa edilen bir direnç mekanizmasını ifade etmek-
tedir. Akıllı şehir konseptinin sürdürülebilir gelişme amacına paralel şekilde da-
yanıklı şehir yaklaşımı da sürdürülebilir planlamayı hedeflemektedir.30 Dayanıklı 
şehir konsepti terör saldırısından altyapı yetersizliğine kadar farklı alanlarda şehir 
hayatını aksatacak her türlü probleme karşı şehri dirençli hale getirmeyi amaçla-
maktadır. Buradan hareketle tüm bozulmalarda eski haline dönebilen, kriz anın-
da mevcut duruma hızla adapte olabilen şehirler planlanmaktadır. İklim değişik-
liği, altyapı yetersizliği, ani göç, doğal afet, salgın, siber saldırı ve terör olayları gibi 
birçok durum dayanıklı şehir kavramına konu olmaktadır.

Dayanıklı şehir genel itibarıyla kısa veya uzun vadede ortaya çıkabilecek so-
runlarda ya da kriz anlarında altyapıyı, sosyoekonomik düzeni, üretimi ve sağlık 

30 Seçkin Çiriş, “Kentsel Planlamada Paradigma Değişiminin Bir Ürünü: Dirençli Ulaştırma ve İstanbul Kenti 
Üzerine İnceleme”, 12. Ulaştırma Kongresi: Ulaştırma Politikaları Bildiriler Kitabı, (Ufuk, Adana: 2017), s. 149-
154.
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sistemini en üst düzeyde devam ettirebilme becerisine odaklanmaktadır.31 Bu doğ-
rultuda bu şehir konsepti esneklik ve uyarlanabilirlik ilkeleri üzerine inşa edilmiş-
tir. Aniden değişebilecek şartlara hızla uyum sağlayabilecek, buna ilaveten çeşitli 
çözüm önerileri getirebilecek derecede aktif ve esnek bir şehir ağı hedeflenmekte-
dir. Bu yaklaşım çeşitli sebeplerle istikrarsızlığın arttığı dünyada yine sorun haline 
gelen ekonomik güvensizliğin, terörist tehditlerin ve iklim değişikliğinin etkisine 
karşı bir refleks olarak değerlendirilebilir. Bu doğrultuda konsept, tehdit ve krizler-
le mücadele etmek için çeşitli araçların geliştirilmesini teşvik etmektedir.32

Dayanıklı şehir kavramı gelişmekte olan fakat spesifik bir tanımı ya da çer-
çevesi bulunmayan bir terimdir. Bu anlamda dirençli şehrin tam olarak hangi ih-
tiyaçları karşıladığı netleşmemiştir. Ancak genel itibarıyla kriz şartları altındaki 
şehirlerin stabil haline ne zaman ve nasıl döneceğini incelemektedir. Buradan ha-
reketle teknolojiden ekonomiye ve hatta yapılara kadar somut veya soyut olarak 
şehre ait tüm bileşenleri güvenli hale getirme amacı taşımaktadır.33 Öte yandan 
dayanıklı şehirlerle ilgili akademik çalışmalarda bulunan “resilientcity.org”34 bu 
kavramı şöyle tanımlamaktadır:

• Şehirlerin dayanıklılık kapasitesini geliştirme (şehirlerin karşılaştığı ekono-
mik, sosyal ve fiziksel zorluklarla başa çıkma reflekslerini geliştirme) 

• Şehirsel altyapı sistemlerinin modernizasyonu

• İklim değişikliğinin neden olduğu zorluklarla başa çıkma (düşük karbon 
yoğunluklu enerji kullanımı)

• Verimli enerji kullanımı ve enerji tasarrufu

• Fosil yakıt tüketimini azaltma

• Yeni teknoloji, yeni kamu hizmetleri ve yeni ekonomik modellerin yaygın-
laştırılması

Esas itibarıyla dayanıklı şehirler kentsel tasarım uzmanları, ekolojistler ve 
sosyal bilimcilerin iş birliğiyle ortaya çıkan disiplinler arası bir çalışma alanıdır.35 

31 Rachel Freeman vd., “An Exploration of the Potential for Re-Distributed Manufacturing to Contribute to a 
Sustainable, Resilient City”, International Journal of Sustainable Engineering, Cilt: 10, Sayı: 4-5, (2017), s. 260-271.
32 Tali Hatuka, Issachar Rosen-Zvi, Michael Birnhack, Eran Toch ve Hadas Zur, “The Political Premises of Con-
temporary Urban Concepts: The Global City, the Sustainable City, the Resilient City, the Creative City, and the 
Smart City”, Planning Theory & Practice, Cilt: 19, Sayı: 2, (2018), s. 160-179.
33 Lawrence J. Vale, “The Politics of Resilient Cities: Whose Resilience and Whose City?”, Building Research & 
Information, Cilt: 42, Sayı: 2, (2014), s. 2-3.
34 Bkz. ResilientCity, https://www.resilientcity.org, (Erişim tarihi: 5 Kasım 2020).
35 S. T. A. Pickett vd., “Resilient Cities: Meaning, Models, and Metaphor for Integrating the Ecological, Socio-E-
conomic, and Planning Realms”, Landscape and Urban Planning, Cilt: 69, Sayı: 4, (2004), s. 369-384. 
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Örneğin şehir planlaması, arazi kullanım yönetimiyle riskleri, belirsizlikleri ve 
çözüm önerilerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda makro ve mikro şehir plan-
lamaları çevreyi şekillendirerek şehirleri daha esnek hale getirmede merkezi bir 
rol oynamaktadır. Ancak bu noktada şehir sakinlerine de bazı sorumluluklar 
düşmektedir. Genel ilkeler itibarıyla şehirlerde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri dar bir çevrede yaşamaları öngörülmüştür. Şehrin banliyöle-
re ve uzak ilçelere doğru yayılmasından ziyade vatandaşların merkezde topluluk 
halinde yaşamaları tercih edilmiştir. Buna ek olarak ulaşım, iletişim ve altyapı gibi 
unsurlar da yeniden düzenlenerek bireylerin çevresel ayak izinin azaltılması plan-
lanmıştır. Buradaki temel amaç enerji verimliliğini yakalamaktır.

Bazı akademik çalışmalar direnç mekanizmasının dört boyuttan oluştuğunu 
iddia etmektedir.36 Bu boyutlardan ilki “direnç” (resistance) olarak belirlenmiştir. 
Direnç, yaşanan şok ya da kriz karşısındaki hassasiyet seviyesine işaret etmekte-
dir. Ardından ise “düzelme” (recovery) gelmektedir. Bu aşama sistemin şoku idrak 
ettikten sonra yeniden çalışmaya başlamasıyla ifade edilmekte ve bunun başarısı 
da sistemin şoka reaksiyon gösterme hızıyla ölçülmektedir. Üçüncü boyut olan 
“yeniden yönlendirme” (reorientation) ise meydana gelen şokun bazı sistemleri 
ve yöntemleri acil bir şekilde çalışmaya itmesiyle anlatılmaktadır. Bu doğrultuda 
dördüncü ve son boyut ise “yenilenme” (renew) olarak belirlenmiştir. Yenilenme, 
şokun atlatılmasıyla beraber sistemin tamamen restore edilmesini, gelişim göster-
mesini ve hatta yeni trendler için bir eşik olma sürecini vurgulamaktadır.

Dayanıklı şehir konsepti ve onun etrafında gelişen fikirler ulusal güvenlik 
ve acil durum hazırlığının kurumsal çerçevesini genişleterek politika yapmayı da 
etkileyen 11 Eylül 2001 terörist saldırısının ardından ortaya çıkmıştır.37 11 Eylül 
saldırısının ardından sadece devletler değil çeşitli uluslararası organizasyonlar ya 
da diğer devlet dışı aktörler de şehrin direnci üzerine eğilmeye başlamışlardır. 
Bu anlamda özellikle Birlemiş Milletler ve Dünya Bankası ciddi çalışma ve çaba 
göstermiştir. Belli başlı esaslara ve küresel trendlere rağmen şehri dayanıklı yapan 
unsurlar şehir yönetimi, STK’lar ve devlet içindeki diğer aktörlerle şehrin doku-
suna ve coğrafyasına uygun olarak planlanmalıdır. Fakat burada en önemli unsur 
devletin inisiyatif alarak süreci direkt koordine etmesidir. Bu konseptin gelişimi 
devlet yatırımına ve teşvikine bağlıdır. Başka bir ifadeyle özel girişimlerin ya da 
STK’ların bu konuya katkısı oldukça sınırlı kalmakta zira dayanıklı bir şehir kur-

36 Stefania Oliva ve Luciana Lazzeretti, “Adaptation, Adaptability and Resilience: The Recovery of Kobe after the 
Great Hanshin Earthquake of 1995”, European Planning Studies, Cilt: 25, Sayı: 1, (2017), s. 67-87. 
37 Hatuka vd., “The Political Premises of Contemporary Urban Concepts”, s. 160-179.
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mak için gereken koordinasyon ve bütçe ancak devlet kapasitesiyle karşılanabile-
cek düzeydedir. 

Öte yandan bir şehri tamamıyla dayanıklı olarak nitelendirmek pek mümkün 
değildir. Bu noktada özellikle sosyoekonomik ve kültürel yapılanma başta olmak 
üzere yerel dinamiklerin farklılaştıran etkisi ve her şehrin farklı hassasiyetleri ve 
zayıf noktalarının bulunması öne çıkmaktadır. Bu sebeplerden ötürü dayanıklı 
şehir planlaması yapılırken toptancı veya küresel bir anlayıştan uzak durmak ge-
rekmektedir. Etkin sonuç verecek bir planlama için şehir dinamiklerinin ve ge-
reksinimlerinin etraflıca değerlendirilmesi elzemdir. Bu kapsamda (daha önce de 
belirtildiği gibi) merkezi idare, yerel yönetimler, şehir paydaşları ve uzmanların iş 
birliği son derece önemlidir. 

Ancak pratikte şehir direncinin test edileceği olağanüstü durumlarda faaliyet 
gösterebilecek kurumlar oldukça kısıtlıdır. Bu süreçte ise iki alternatif yaklaşım 
ön plana çıkmaktadır. Bunlar merkezi yönetim koordinasyonu altında yerel ak-
törlerin iş bölümü yaparak harekete geçmesi veya yerel yönetim yapılanmalarının 
şehrin direncini kuvvetlendirecek ve kaynakları tüm bölgelere olabildiğince eşit 
dağıtacak yegane aktör olarak hareket edebilecek kapasiteye ulaşarak hazırlıklı ol-
masıdır. Bu noktada yine yerel dinamikler en önemli etkendir.

Sonuç olarak dayanıklı şehir kavramı oldukça yeni bir yaklaşım modeli olarak 
henüz tanımlanma aşamasındadır. Zira (daha önce de belirtildiği gibi) konsepte yö-
nelik çeşitli yaklaşımlar bu konuya ilişkin sınırları belli olan bir çerçeve çizmemiştir. 
Bu doğrultuda dayanıklı şehir kavramı farklı açılardan değerlendirilebilmektedir. 
Örneğin kimi yazarlar şehrin direncini terör saldırıları ekseninde değerlendirirken 
kimileri konuyu iyi tasarlanmış bina kapasitesi üzerinden ele almıştır. Fakat bugün 
dayanıklı şehir kavramı ve konuya ilişkin yaklaşımlar yeniden değerlendirilmekte-
dir. 2020’nin ilk çeyreğinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) 
pandemisiyle beraber şehirlerin direnç mekanizmaları ve kriz yönetim araçları 
hayati önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle New York, Roma, Paris ve Londra 
gibi metropollerde vakaların dramatik sayılara ulaşması ve sistemin çökmeye yak-
laşması sonucunda dayanıklı şehir kavramının ne derece önemli, metropollerin de 
ne kadar dirençsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum dirençli şehir konseptinin 
geleceğine ilişkin de ipuçları vermektedir. Koronavirüs sonrasındaki süreçte daya-
nıklı şehir konsepti yeni bir paradigma ya da anlayış ile yeniden kurgulanacaktır. Bu 
doğrultuda merkezi otoritenin kontrolünde yerel yönetim aktörleri, şehir paydaşları 
ve uzmanların iş birliğine gideceği öngörülebilir. Bu kapsamda sağlık, altyapı ve şe-
hirsel ağ gibi konu başlıklarıyla sistem ve literatür yeniden üretilecektir.
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EKO-ŞEHİRLER VE YEŞİL KENTLER
Ekolojik şehir veya eko-şehir (eco-city) kavramı çevresel sorunları önceleyen yeni 
belediyecilik konseptlerinden biridir. Genel olarak eko-şehir kavramı şehri eko-
lojik temellerle, doğaya uygun olarak yeniden dizayn etme ya da iyileştirmeyi ön-
celemektedir. Bu çabanın altında yatan motivasyon ise –akıllı şehirlerde olduğu 
gibi– yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler kurmaktır. Eko-şehir konseptine göre 
doğa insanlığın müdahil olmadığı şartlar altında kendi dengesini korumaktadır. 
Bu denge ise şehirlerin oldukça kalabalıklaşması ve doğanın tahrip edilerek yeni 
yerleşim alanlarının kurulması ile sarsılmaktadır. Bu noktada söz konusu yakla-
şım doğayla birlikte gelişen yaşam alanlarının oluşturulmasını ve doğayla barışık 
bir şehrin kurulmasını amaçlamaktadır.38 Bu açıklama dahilindeki eko-şehir pro-
jesinin bazı hedefleri şu şekilde sıralanmaktadır:

• Şehirlerin çevre üzerindeki etkisinin azaltılması

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı

• En düşük düzeyde atık üretimi

• Geri dönüşümlü malzeme kullanımı

• Ekolojik ayak izinin39 en aza indirgenmesi
Bu maddelere ek olarak birçok politika önerisi daha eko-şehir projesi altın-

da geliştirilmektedir. Ancak eko-şehrin planladığı standartlar konusunda belli bir 
çerçeve bulunmamaktadır. Bu noktada öne çıkan yaklaşımlarda biri üç kategorili 
eko-şehir konseptidir.40 Buna göre eko-sanayi, eko-peyzaj ve eko-kültür olmak 
üzere üç kategoride değerlendirmeler yapılmaktadır. Eko-sanayi kapsamında şe-
hirde bir endüstriyel dönüşüme gidilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda tekno-
loji yardımıyla materyal tüketiminin azalması, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
öncelenmesi ve verimli ulaşım ağının sağlanması yönünde gereklilikler ortaya 
konmuştur. Eko-peyzaj ise şehrin yapısını ve atmosferini düzenleyerek şehri ye-
niden yaşanabilir standartlara eriştirme çabasıdır. Daha net bir ifadeyle şehirdeki 
binaları, yeşil alanları ve hava kirliliğini konu edinmektedir. Eko-şehrin son ve 
ulaşılması en zor amacı ise eko-kültür inşa etmektedir. Buradaki temel amaç şehir 

38 Çiğdem Çetinkaya, “Eko-Kentler: Kent ve Doğa İlişkisinde Yeni Bir Sistem Tasarımı”, Türk Bilimsel Derleme-
ler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, (2013), s. 13-16.
39 Ekolojik Ayak İzi: Mevcut teknoloji ve kaynak yönetimiyle bir bireyin, topluluğun ya da faaliyetin tükettiği 
kaynakları üretmek ve oluşturduğu atığı bertaraf etmek için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su ala-
nıdır. Ekolojik ayak izi “küresel hektar” (kha) ile ifade edilmektedir. Buna altyapı ile atık karbondioksitin (CO2) 
emilimini sağlayacak bitki örtüsü için gerekli alanlar da dahildir. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Türkiye’nin Ekolojik 
Ayak İzi Raporu”, Dünya Doğayı Koruma Vakfı, https://www.footprintnetwork.org/content/images/article_up-
loads/Turkey_Ecological_Footprint_Report_Turkish.pdf, (Erişim tarihi: 13 Kasım 2020).
40 Rusong Wang ve Yaping Ye, “Eco-City Development in China”, Ambio, Cilt: 33, Sayı: 6, (2004), s. 341-342.
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sakinlerine ekoloji bilincini aşılamaktır. Bu amaca göre şehir sakinlerinin doğa-
daki yerini anlaması, tüketim alışkanlıklarını iyileştirmesi ve hayat tarzını düzen-
lemesi gibi hususlar hakkında ortak bir bilinç oluşturulmalıdır.

Tüm bu tanım ve yol haritalarına rağmen eko-şehir yaklaşımı henüz tam an-
lamıyla kavramsallaştırılamamıştır. Dahası bu yaklaşımın tanımı, amacı ve yönte-
mine ilişkin kabul görmüş genelgeçer bir değerlendirme de bulunmamaktadır. Zira 
bu kavram her kurum, kuruluş veya akademisyen için farklı bir anlam ifade etmek-
tedir.41 Ancak kavram kapsayıcı mahiyette tüm çevrelerce kabul edilen bir olgudur. 
Buna göre eko-şehir stabil ve keskin bir kavramdan ziyade sürdürülebilir şehirciliğe 
ilişkin birçok farklı yaklaşımı içinde barındıran bir şemsiye terimdir. Bir başka deyiş-
le eko-şehir konseptinin hedefleri yeni belediyecilik bağlamında daha çok referans 
mahiyetindedir. Örneğin sıfır atık ve yeşil şehir gibi önemli yaklaşımlar eko-şehir 
konseptinin alt başlığı olarak değerlendirilebilmektedir. Eko-şehir konsepti çeşitli 
projelerle somutlaştırılmakta ve bu anlamda dünyada da birçok başarılı uygulama 
örneği bulunmaktadır. Türkiye’de “başarılı” bir eko-şehir örneği bulunmasa dahi 
buna yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kastamonu Cide’de ve GAP (Güney-
doğu Anadolu Projesi) kapsamında Adıyaman’da42 yürütülen eko-şehir projeleri bu 
çalışmalara örnek olarak verilebilir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi 
ve Eylem Planı Hazırlama Projesi’nin sonuç dokümanı; “KENTGES” de Türkiye’nin 
eko-şehir konusundaki gelecek vizyonunu açıklayan mahiyettedir.43

Eko-şehir ve Yönetişim
Demokrasi ve sürdürülebilirlik eko-şehir kapsamındaki gelişim sürecinin en önemli 
bileşenlerindendir. Bu nedenle eko-şehir planlarının gerçekleştirilmesinde demok-
rasi bileşeni de önemli rol oynamaktadır. Ayrıca eko-şehir dünyada birçok politik 
unsurda ön plana çıkmaktadır. Ekolojik kentsel gelişim sadece çevreyle ilgili değil 
demografik, ekonomik, teknolojik ve en önemlisi kültürel dönüşüm ve değişimle de 
ilgili olarak değerlendirilmektedir.44 Bu nedenlerden dolayı eko-şehir konseptinin 
gelişimi bürokrasi ve yerel yönetimler için büyük önem arz etmektedir.

41 Simon Joss, Tomorrow’s City Today: Eco-City Indicators, Standards & Frameworks - Bellagio Conference Report, 
(University of Westminster, Londra: 2012), s. 6-7.
42 Bülent Acma, “Ecosystem and Ecocity Planning in the Southeastern Anatolia Region in Turkey”, 5th Sympo-
sium for Research in Protected Areas, (2013), s. 1-6.
43 “Kentges”, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, https://kentges.csb.gov.tr/kentges-nedir-i-7119, 
(Erişim tarihi: 6 Kasım 2020).
44 Federico Caprotti, “Critical Research On Eco-Cities: A Walk Through the Sino-Singapore Tianjin Eco-City, 
China”, Cities The International Journal, Cilt: 36, (2014), s. 2-3.
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Eko-şehir planlaması karar alma mekanizmalarına aktif katılımı sağlanan 
halka, bilinçli tüketicilere ve STK’lara danışarak oluşturulmaktadır.45 Bu süreç 
eko-şehrin sosyal dayanışma ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bu ilkeye paralel ola-
rak eko-şehir planlaması farklı aktörlerin ortaklığında on bir aşamada ilerlemek-
tedir. Bu aşamalar sorun ve/veya fırsatların tanımlanması, hedeflerin belirlenmesi, 
bölge düzeyinde analizler, yerel düzeyde analizler, detay çalışmalar, planlama kav-
ramı, ekolojik planlama, eğitim ve katılım, tasarım detayları, plan uygulaması ve 
yönetim şeklinde sıralanmaktadır.46 Dolayısıyla hedeflenen standartları yakalamak 
için kamu yönetiminde özellikle yönetişim hususunda bazı değişikliklere gidilmesi 
gerekmektedir. Zira sürdürülebilir gelişim aynı zamanda katılımcı gelişim biçimi-
dir. Bu nedenle eko-şehir projelerinin sadece hükümet ya da diğer politika belirleyi-
ciler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu projeler için çok yönlü bir 
iletişim ağı sağlanmalıdır. Eko-şehir politikalarının gelişimi ancak belediyeler, özel 
sektör, sivil toplum ve kamu iş birliği ile mümkün olmaktadır.

Yerel Yönetimler, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Politikası
Akıllı şehir yaklaşımıyla beraber eko-şehir konseptinin kapsadığı bir diğer kav-
ram ve zorunluluk da atık yönetimidir. Son yıllarda şehirlerde yaşayan nüfusun 
önlenemez artışı ve bunun paralelinde doğal kaynakların oldukça hızlı tüketimi, 
çevre sorunları ve bunların ekonomik çıktıları bu hususta yeni bir politika üretil-
mesini zaruri hale getirmiştir. Bu bağlamda da atık yönetimi adı altında şehirlerin 
yeniden yapılandırılması fikri dünyada hakim hale gelmiştir.

GRAFİK 2. ÜLKELERİN KÜRESEL NÜFUSU VE BELEDİYE KATI ATIKLARININ PAYI (YÜZDE)
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Kaynak: Niall Smith ve Will Nichols, “Waste Generation and Recycling Indices 2019”, Verisk, s. 5. 
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47 Kemal Yaman ve Emine Olhan, “Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Bu Anlayışa Küresel Bir Bakış”, 
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, (2010), s. 53-57. 
48 George Tchobanoglous, Hilary Theisen ve Rolf Eliassen, Solid Wastes: Engineering Principles and Management 
Issues, (Mcgraw-Hill, New York: 1977). 
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Kaynak: Niall Smith ve Will Nichols, “Waste Generation and Recycling Indices 2019”, Verisk, s. 5.

45 Martin Jong, Dong Wang ve Chang Yu, “Exploring the Relevance of the Eco-City Concept in China: The 
Case of Shenzhen Sino-Dutch Low Carbon City”, Journal of Urban Technology, Cilt: 20, Sayı: 1, (2013), s. 98-99.
46 Mehmet Doruk Özügül, Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, (Ninova Yayınları, İstanbul: 2012).
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TABLO 6. AVRUPA ÜLKELERİNDE BELEDİYELERDE ÜRETİLEN ATIK MİKTARININ 
DEĞİŞİMİ (KG/POPULASYON, 1995-2018)

  1995 2000 2005 2012 2018
DEĞİŞİM 

(19952018, 
YÜZDE)

AB28 
Ortalama

470 521 515 497 486 3,4

Belçika 455 471 482 445 411 -9,7

Bulgaristan 694 612 588 460 407 -41,4

Çekya 302 335 289 308 351 16,2

Danimarka 521 664 736 806 814 56,2

Almanya 623 642 565 619 615 -1,3

Estonya 371 453 433 280 405 9,2

İrlanda 512 599 731 585 … …

Yunanistan 303 412 442 495 … …

İspanya 505 653 588 468 475 -5,9

Fransa 475 514 529 527 527 10,9

Hırvatistan   … 262 336 391 432 …

İtalya 454 509 546 504 499 9,9

Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi

595 628 688 657 … …

Letonya 264 271 320 323 407 54,2

Litvanya 426 365 387 445 464 8,9

Lüksemburg 587 654 672 652 610 3,9

Macaristan 460 446 461 402 381 -17,2

Malta 387 533 623 590 640 65,4

Hollanda 539 598 599 549 511 -5,2

Finlandiya 413 502 478 506 551 33,4

İsveç 386 428 477 454 434 12,4

Birleşik 
Krallık

498 577 581 477 463 -7

TÜRKİYE 441 465 458 410 424 3,9

Kaynak: Eurostat Statics Explained, “Municipal Waste Generated in Selected Years: 1995-2018”, European 
Union.

Yukarıda da belirtildiği gibi başta akıllı şehirler olmak üzere yeni belediyeci-
lik anlayışının temel felsefesi sürdürülebilirliktir. Buradan hareketle atık yönetimi 
de evsel ve endüstriyel katı atıkların sürdürülebilir bir çevre politikası çerçevesin-
de yönetilmesi anlamına gelmektedir.47 Bu noktada atık yönetimi başta katı atıkla-

47 Kemal Yaman ve Emine Olhan, “Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Bu Anlayışa Küresel Bir Bakış”, 
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, (2010), s. 53-57.
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rın insan ve çevre sağlığı, ekonomi, mühendislik, kaynakların korunması, estetik 
ve diğer ekolojik konuları önceleyecek biçimde ve toplumun üretim ve tüketim 
alışkanlıklarını da dikkate alarak atık miktarını kontrol etmeyi amaçlamaktadır. 
Dolayısıyla atıkların kontrolü, toplanması, biriktirilmesi, taşınması-aktarılması 
ve işlenmesi aşamalarını kapsamaktadır.48 Temel yaklaşım ise istenmeyen madde 
ve malzemelerin en zararsız şekilde yok edilmesidir.

Bir atık yönetim felsefesi olarak ortaya çıkan Sıfır Atık Projesi öncelikle israfın 
önlenerek kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını, atık oluştuğu durumlar-
da ise atık miktarının en düşük seviyeye indirilmesini öngörmektedir.49 Bir başka 
ifadeyle sıfır atık her türlü ürünün tasarım aşamasından başlayarak tekrar kulla-
nılabilirliğinin bir ilke olarak benimsenmesidir.50 Geri dönüşümün daha derin ve 
kapsamlı hali denilebilecek bu kavramda esas amaç şehir hayatında sürdürülebilir 
geri dönüşüm sisteminin kurulması ve herhangi bir atığın olmamasıdır.

Atık yönetimi de kendi içinde bazı istisna ve türlere göre sınıflandırılmakta-
dır. Burada esas kriter atıkların geldiği kaynaklardır. Buna göre ana başlık “şehir-
sel katı atık” olarak belirlenmiştir. Şehirsel katı atık ise meskun, ticari, kurumsal, 
endüstriyel ve şehirsel olmak üzere beş alt başlıktan oluşmaktadır.51 Bu kategori-
zasyonda atık yönetimi sıfır atık yaklaşımıyla önleme, azaltma, tekrar kullanım, 
geri dönüşüm veya yok etme aşamalarından geçmektedir.52 Dolayısıyla teknoloji 
bu süreçler içerisinde ana rolde bulunmaktadır.

Yerel yönetimler atık yönetimine yönelik yaklaşımlarını genellikle ekono-
mik kaygılar üzerinden şekillendirmektedirler. Zira Dünya Bankası’nın tah-
minlerine göre dünya genelinde belediyeler toplam bütçelerinin ortalama yüzde 
20-yüzde 50 kadarını katı atıkların yönetimi için harcamaktadırlar.53 Katı atık-
ların yönetim maliyetlerini kısmen azaltmanın alternatifi olarak ise kaynağında 
atık miktarının azaltılması, geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ya da son 
kullanıcıların atık üretim miktarlarını azaltmalarına yönelik önlemlerin alınma-
sı gösterilmektedir. Ancak bu seçenekler de özellikle belediyeler ve üretici fir-
maların bütçelerine belirli ölçüde ilave yük getirmektedir. Öte yandan uzun va-

48 George Tchobanoglous, Hilary Theisen ve Rolf Eliassen, Solid Wastes: Engineering Principles and Management 
Issues, (Mcgraw-Hill, New York: 1977).
49 Elif Nuroğlu, “Döngüsel İktisat Yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi”, Anadolu Ajansı, 1 Temmuz 2019.
50 Yaman ve Olhan, “Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Bu Anlayışa Küresel Bir Bakış”, s. 53-56.
51 Atiq Uz Zaman ve Steffen Lehmann, “Urban Growth and Waste Management Optimization Towards Zero 
Waste City”, City, Culture and Society, Sayı: 2, (2011), s. 180-185.
52 Memiş, “Akıllı Kentler ve Akıllı Katı Atık Yönetimi”, s. 67-86.
53 “Solid Waste Management”, World Bank, http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/so-
lid-waste-management, (Erişim tarihi: 7 Kasım 2020). 
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dede atıkların sıfıra indirilmesi atık yönetimi için harcanan miktarların da sıfıra 
inmesini sağlayacağından belediyelerin harcama kalemlerinde önemli derecede 
tasarruf edilmesini sağlayacaktır.54

TABLO 7. ÜLKELERİN YEREL YÖNETİM SIFIR ATIK SKORLARI

ÜLKE ÜRETİLEN 
ATIK

GERİ 
DÖNÜŞÜM

ATIK 
YAKIMI

ARAZİ 
DOLDURMA

AÇIĞA ÇÖP 
DÖKÜMÜ

FİNAL 
SKORU

Türkiye 1,11 0 0 1,49 10 0

ABD 5,00 5,10 0,42 2,93 0 65,29

Danimarka 4,72 3,88 1,67 0,06 0 84,43

Fransa 2,02 2,08 0,70 0,89 0,01 79,10

Güney Kore 0,45 3,79 0,36 0,40 0 100

Meksika 1,8 0,38 0 2,16 5,03 32,15

İtalya 1,76 2,31 0,37 0,89 0 32,28

Kaynak: Slipa Kaza vd., What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, (World 
Bank Group, Washington: 2018), s. 47.

Atık yönetiminin ekonomik katkısının yanında ekolojik kalkınma sağlama-
sı da en önemli özelliklerindendir. Bu noktada atık yönetimini gerçekleştirecek 
başlıca aktör yerel yönetimlerdir. Belediyelerin atık yönetimini verimli bir şekilde 
sağlayabilmesi için atık yönetimine ilişkin aşamaların düzenlenmesi ve uygulan-
ması gerekmektedir. Bu anlamda yerel yönetim unsurları sıfır atık projesi bağla-
mında atık yönetiminin gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmek durumundadır. 
Atık yönetimi belediye yönetiminin inisiyatif alanından ziyade vazgeçilmez bir 
sorumluluğu olarak konumlanmalıdır. Dünyanın birçok yerinde de belediyeler 
ve yerel siyasetçiler bu konuyu seçim projeleri arasında sıklıkla kullanmaktadır.

54 Yaman ve Olhan, “Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Bu Anlayışa Küresel Bir Bakış”, s. 54.
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AKILLI ŞEHİR  
YAKLAŞIMI DIŞINDAKİ  

ALTERNATİF MODELLER

Yukarıda bahsedilen yeni şehir yönetim konsept ve yaklaşımları her ne kadar yük-
seliş içerisinde olsa da modern hayatın getirdiği diğer sorunlara yönelik olarak 
alternatif ve özel yeni şehir yönetim yaklaşımları da geliştirilmektedir. Bu noktada 
özellikle uzun zamandır dünyada uygulanan ve büyük ilgi gören “sakin şehirler” 
ve son dönemde ortaya çıkan “göçmen şehirler” kavramları diğer alternatif şehir 
yönetim yaklaşımları olarak dikkat çekmektedir.

Söz konusu iki kavram da ihtiyaçlar doğrultusunda ve yalnızca bazı şehirler 
özelinde, isteğe bağlı olarak uygulanabilecek mikro modellerdir. Özellikle sakin 
şehirlerin modern hayatın getirdiği problemlere karşı bir alternatif yaşam biçimi 
ortaya sunması öne çıkarken pratik uygulamaların genel olarak küçük şehirlerde 
olması, bu yaklaşımın yalnızca bazı özel şehirler üzerinden gerçekleşebileceğini 
göstermektedir. Yine göçmen şehirlerin de dünyada yaşanan insani krizler sonu-
cu büyük göçmen akımına uğramış özel şehirlerde uygulanabilir olması da söz 
konusu iki yaklaşımın alternatif şehir yönetim modelleri olarak değerlendirilebi-
leceğini göstermektedir.

SAKİN ŞEHİRLER
“Sakin şehirler” (slow cities-cittaslow) modern yaşam tarzının insanları mecbur 
bıraktığı hızlı ve tüketime dayalı yaşam biçimine temelden karşı çıkan, özellikle 
küçük ölçekli yerleşim bölgelerinin yönetiminde yerel değerleri, geleneksel hayat 
tarzı ve kimliklerini koruyarak ve geliştirerek yaşam kalitesini artırmayı amaç-
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lamaktadır. 1999 senesinde İtalya’da küçük bir şehir olan Greve in Chianti’nin 
belediye başkanı Paolo Saturni’nin öncülüğünde ve yine İtalya’dan bazı belediye 
başkanlarının desteğiyle başlayan Uluslararası Cittaslow Hareketi zaman içerisin-
de bir birliğe dönüşmüştür.55 Kasım 2017 itibarıyla dünyada 30 ülkede 241 şehir 
sakin şehir unvanına sahiptir.56

GRAFİK 3. ÜLKELERİN SAKİN ŞEHİR SAYILARI (CITTASLOW LIST, G20 ÜLKELERİ)

 

Kaynak: Cittaslow, 2019 
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alabilmesi için gereken şartların sürdürülebilirlik ile uyumlu olduğu görülmektedir.58 Bu şartlar 

geri kazanım ve geri dönüşüm tekniklerine değer verilmesi, bölgenin dokusunun ve karakteristik 

özelliklerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanan bir çevre politikası olması, şehrin 

tabiatını ve kimliğini bozmayan ve fonksiyonel olarak uygulanan bir altyapı politikasının olması, 

çevrenin ve şehir dokusunun kalitesini artırmak adına teknoloji kullanımı, doğaya uyumlu, 

organik ve genetiği değiştirilememiş gıda maddelerinin üretim ve tüketiminin sağlanmasıdır.59 

TABLO 8. TÜRKİYE’DEKİ SAKİN ŞEHİRLER 

Ahlat Halfeti Seferihisar 
Akyaka Köyceğiz Taraklı 
Eğirdir Mudurnu Uzundere 
Gerze Perşembe Vize 

Gökçeada Şavşat Yalvaç, Yenipazar, Göynük 

                                                             
57 Özgül Birsen, Haluk Birsen, Şule Yüksel Özmen ve Onur Oğur, “Sakin Şehirler Üzerine Yapılan Çalışmaları 
Yeniden Okumak”, 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, (2017), s. 
141-146. 
58 Mehmet Han Ergüven, “Cittaslow-Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği”, Organizasyon ve 
Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, (2011), s. 201-210. 
59 Selin Mutdoğan, “Seferihisar Örneğinde Sakin Şehir Hareketi”, GreenAge Symposium, Mimar Sinan Fine Arts 
University, 6-8 Aralık, İstanbul, (2010), s. 3-9. 
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Genel olarak sakin şehirler tarihi şehir ögelerini korumak, çevre dostu tek-
nolojilerden en üst seviyede yararlanmak ve şehri katılımcı bir anlayışla yönetmek 
amaçlarını taşımaktadır. Bunlara ek olarak tarihi ve kültürel gelenekleri koruyup 
geliştirerek, ekolojik ve çevresel özelliklerini ve şehrin yapısını koruyarak daha ka-
liteli ve sürdürülebilir yaşamı amaçlamaktadır.57 Bu noktada sakin şehirlerin evren-
sel bir tüzüğü bulunmaktadır. Buna göre bir şehrin sakin unvanını alabilmesi için 
gereken şartların sürdürülebilirlik ile uyumlu olduğu görülmektedir.58 Bu şartlar 
geri kazanım ve geri dönüşüm tekniklerine değer verilmesi, bölgenin dokusunun 
ve karakteristik özelliklerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanan bir 
çevre politikası olması, şehrin tabiatını ve kimliğini bozmayan ve fonksiyonel olarak 
uygulanan bir altyapı politikasının olması, çevrenin ve şehir dokusunun kalitesini 

55 Özlem Atalan ve Elif Süyük, “Cittaslow Hareketi ve Tarihsel Kentler”, The Journal of Academic Social Science 
Studies, Sayı: 42, (2016), s. 548-549.
56 ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Büyük Britanya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney 
Afrika, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, KKTC.
57 Özgül Birsen, Haluk Birsen, Şule Yüksel Özmen ve Onur Oğur, “Sakin Şehirler Üzerine Yapılan Çalışmaları 
Yeniden Okumak”, 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, (2017), 
s. 141-146.
58 Mehmet Han Ergüven, “Cittaslow-Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği”, Organizas-
yon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, (2011), s. 201-210.
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artırmak adına teknoloji kullanımı, doğaya uyumlu, organik ve genetiği değiştirile-
memiş gıda maddelerinin üretim ve tüketiminin sağlanmasıdır.59

TABLO 8. TÜRKİYE’DEKİ SAKİN ŞEHİRLER

Ahlat Halfeti Taraklı

Akyaka Köyceğiz Uzundere

Eğirdir Mudurnu Vize

Gerze Perşembe Yalvaç

Gökçeada Seferihisar Yenipazar

Göynük Şavşat

Sakin şehir hususunda Türkiye’deki bilinç ve farkındalık nispeten yüksek 
bir seviyededir. Bunun en büyük kanıtı ise Türkiye’den 17 şehrin bu unvana sa-
hip olmasıdır. Bu noktada özellikle 31 Mart seçimleri öncesi bazı başkan aday-
larının sakin şehir kavramına proje ve vaatleri arasında yer vermesi de dikkat 
çekicidir. Örneğin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın proje-
leri arasında İznik, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerini sakin 
şehir haline getirme hedefi olması bu noktadaki farkındalığı gösterme açısın-
dan önemlidir.60

GÖÇMEN ŞEHİRLER
“Göçmen şehirler” (migration cities) kavramı dünyadaki yeni belediyecilik anlayışı-
nın bir diğer önemli versiyonudur. Şehirleşme ve göçte öngörülen artışlar göz önü-
ne alındığında özellikle bazı şehirler önümüzdeki birkaç yıl içinde insan hareketlili-
ğinde ayrılmaz bir rol oynayacaktır. Son yıllarda artan göç dalgası ile göçmen şehir 
ve transit şehir kavramı gündeme gelmektedir. Göçmen şehirler kavramı ilk kez 
2015’te Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) raporu ile tartışılmaya başlanmıştır.61

2018 Dünya Göç Raporu’nda62 dünya nüfusunun yüzde 3,3’üne eş değer olan 
244 milyon kişinin uluslararası göçmen olduğu ifade edilmektedir. Öte yandan 
çoğu göçmen kendi bölgesinde ya da kendi bölgesine yakın “orijin” içerisinde yer 
almaktadır. İç göçmen sayısı ile birlikte 763 milyon göçmen olduğu tahmin edil-

59 Selin Mutdoğan, “Seferihisar Örneğinde Sakin Şehir Hareketi”, GreenAge Symposium, Mimar Sinan Fine 
Arts University, İstanbul, 6-8 Aralık 2010, s. 3-9.
60 “Vaatlerini 6 Başlıkta Açıkladı”, Hürriyet, 4 Mart 2019.
61 International Organization of Migration (IOM), Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility, 
(The UN Migration Agency, İsviçre: 2015), s. 2-9.
62 International Organization of Migration (IOM), World Migration Report 2018, (The UN Migration Agency, 
İsviçre: 2017), s. 159-167.
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mektedir. Birçok göçmen yaşam kalitesi artırmak için gelişmiş ekonomik olanak-
lar, daha iyi bir eğitim veya kariyer imkanı, işlere ve hizmetlere ulaşım umuduyla 
büyükşehirleri ilgi çekici bulmaktadır.63 Yüzyıllar boyunca şehirler göç akımları 
nedeniyle ekonomik, sosyal ve kültürel artış deneyimlemiş, çeşitlilik ve yenilik 
merkezlerine dönüşmüştür. Bu bağlamda “göç akışları”64 şehirleri yeniden şekil-
lendirmektedir. Öte yandan insan hareketliliğini yönetmek gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde en büyük zorluklardan biridir. Özellikle yerel yönetim sistemleri 
zayıf olan ülkeler göç akışını kontrol etmekte yetersiz kalmaktadır.

ŞEKİL 3. GÖÇMEN ŞEHİR UNSURLARI

olmayan yerleşim yerlerinde veya yetersiz konutlarda yaşamasına, buna bağlı çevresel sonuçlara 

neden olabilmektedir. Büyükşehir bölgeleri birçok göçmeninin hedefi olsa da göçmenler giderek 

daha az kapasiteye ve kaynaklara sahip olan küçük ve orta ölçekli şehirlere taşınmaktadır. Yerel 

yönetimler, göçmenlerin planlı bir şekilde entegrasyonu ve göçün getirebileceği fırsat ve 

maliyetleri uygun şekilde kullanmak için önemli bir konumdadır. Ulusal mevzuat sınır ötesi göçü 

düzenleyebilse de göçün şehirlere etkilerini ortaya çıkarabilecek kavramlara ihtiyaç vardır. 

Bunlar şehirsel planlama, finansman ve yönetim, arsa tahsisi, konut arzı, temel hizmetler ve 

istihdam için çerçeveleri içerebilir.65 

ŞEKİL 3. GÖÇMEN ŞEHİR UNSURLARI 

 

Şehirler göç konusunda kilit rolde yer alsalar da ulusal ve uluslararası göç politikalarında yerel 

yönetimlere yeterince yer verilmediği görülmektedir. “Göçmen şehir” kavramı göç sorunlarını 

önceleyen yeni belediyecilik konseptlerinden biri olarak önemli bir noktaya dikkat çekmektedir. 

Şehirlere gelen çok sayıda göçmenle birlikte yerel yönetimler göçmen nüfusun ihtiyaçlarını 

karşılamak için altyapı ve hizmetleri sağlama zorluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorluklar: 

uygun fiyatlı sosyal konut, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri, temel hizmetlere (su, elektrik vb.) 

kolay erişim ve ulaşım altyapısının sağlanmasıdır.  

                                                             
65 “United Nations, Migration and Cities”, s. 6-7. 
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Yerel yönetimler idari ve sosyal hizmetler, altyapı, konut arzı, sağlık ve eği-
tim hizmetleri sağlama noktasında zorluklarla karşılaşmaktadır. Ortaya çıkan 
zorluklar düşük gelir düzeyinin yaşandığı yerlerde güvenlik açıklarını şiddet-
lendirmektedir. Ek olarak daha fazla insanın resmi olmayan yerleşim yerlerinde 
veya yetersiz konutlarda yaşamasına, buna bağlı çevresel sonuçlara neden olabil-
mektedir. Büyükşehir bölgeleri birçok göçmenin hedefi olsa da göçmenler gide-
rek daha az kapasiteye ve kaynaklara sahip olan küçük ve orta ölçekli şehirlere 
taşınmaktadır. Yerel yönetimler göçmenlerin planlı bir şekilde entegrasyonu ve 
göçün getirebileceği fırsat ve maliyetleri uygun şekilde kullanmak için önemli bir 
konumdadır. Ulusal mevzuat sınır ötesi göçü düzenleyebilse de göçün şehirlere 

63 “United Nations, Migration and Cities”, United Habitat, (2018), s. 5.
64 Anna Boucher ve Justin Gest, “Göç Çalışmaları Dönüm Noktasında: Göç Rejimi Tipolojilerine İlişkin Bir 
Eleştiri”, Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, (2015), s. 152-187.



AKILLI ŞEHİR YAKLAŞIMI DIŞINDAKİ ALTERNATİF MODELLER  

45

etkilerini ortaya çıkarabilecek kavramlara ihtiyaç vardır. Bunlar şehirsel planla-
ma, finansman ve yönetim, arsa tahsisi, konut arzı, temel hizmetler ve istihdam 
için çerçeveleri içerebilir.65

Şehirler göç konusunda kilit rolde yer alsalar da ulusal ve uluslararası göç po-
litikalarında yerel yönetimlere yeterince yer verilmediği görülmektedir. Göçmen 
şehir kavramı göç sorunlarını önceleyen yeni belediyecilik konseptlerinden biri 
olarak önemli bir noktaya dikkat çekmektedir. Şehirlere gelen çok sayıda göçmen-
le birlikte yerel yönetimler göçmen nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için altyapı 
ve hizmetleri sağlama zorluğu ile karşı karşıya gelmektedir. Bu zorluklar uygun 
fiyatlı sosyal konut, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri, temel hizmetlere (su, elekt-
rik vb.) kolay erişim ve ulaşım altyapısının sağlanmasıdır. 

ŞEKİL 4. GÖÇMEN ŞEHİR BİLEŞENLERİ

Öte yandan yerel yönetimler göç ile artan çeşitlilik içerisinde entegrasyonu sağlamak ve sosyal 

bütünlüğü korumak ile görevlidir. Dünya Ekonomi Forumu’nun raporuna göre Göçmen şehirlerin 

taşıması gereken bazı özellikler ise şunlardır:66 

• Göçmenlerin Eğitimi ve İş bulma süreçleri 

• Sağlık Hizmetleri 

• Ulaşım 

• Göçmenlere Yönelik Kamu Hizmetleri 

• Temizlik İşleri ve Atık Yönetimi 

• Entegrasyon ve Sosyal Dayanışma 

• Emniyet ve Güvenlik 

ŞEKİL 4. GÖÇMEN ŞEHİR BİLEŞENLERİ 

 
BM, barınmanın bir insan hakkı olarak görülmesi gerektiğini vurgulamıştır.67 Göçmen şehirler 

belediyecilikte yükselen trendler kapsamında boş alanları veya az kullanılmış binaları 

göçmenlerin barınması için yeniden dizayn edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Göçmenler için 

güvenli ve uygun fiyatlı konut inşaatı için yenilikçi yöntemler ve alternatif malzemeler 

                                                             
66 “Migration and Its Impact on Cities 2017”, World Economic Forum, s. 12-13, 
http://www3.weforum.org/docs/Migration_Impact_Cities_report_2017_HR.pdf, (Erişim tarihi: 9 Kasım 2020). 
67 “Housing for Migrants: Challenges and Practices in the ECE Region”, United Nations Economic and Social 
Council, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2017/Information_doc_02_Housing_Migrants_Study.pdf, 
(Erişim tarihi: 10 Kasım 2020), s. 7. 
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Öte yandan yerel yönetimler göç ile artan çeşitlilik içerisinde entegrasyo-
nu sağlamak ve sosyal bütünlüğü korumak ile de görevlidir. Dünya Ekonomi 
Forumu’nun raporuna göre göçmen şehirlerin taşıması gereken bazı özellikler 
şunlardır:66

• Göçmenlerin eğitimi ve iş bulma süreçleri

• Sağlık hizmetleri

• Ulaşım

65 “United Nations, Migration and Cities”, s. 6-7.
66 “Migration and Its Impact on Cities 2017”, World Economic Forum, s. 12-13, http://www3.weforum.org/
docs/Migration_Impact_Cities_report_2017_HR.pdf, (Erişim tarihi: 9 Kasım 2020).
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• Göçmenlere yönelik kamu hizmetleri

• Temizlik işleri ve atık yönetimi

• Entegrasyon ve sosyal dayanışma

• Emniyet ve güvenlik

BM, barınmanın bir insan hakkı olarak görülmesi gerektiğini vurgulamıştır.67 
Göçmen şehirler belediyecilikte yükselen trendler kapsamında boş alanların veya 
az kullanılmış binaların göçmenlerin barınması için yeniden dizayn edilmesi ge-
rektiğini vurgulamaktadır. Göçmenler için güvenli ve uygun fiyatlı konut inşaatı 
için yenilikçi yöntemler ve alternatif malzemeler kullanılabilir.68 Öte yandan mer-
kezi hükümet organları ve STK’lar ile yerel yönetimlerin iş birliği göçmenlerin 
barınma sorununun çözümünde önemli bir rol oynamaktadır. 

67 “Housing for Migrants: Challenges and Practices in the ECE Region”, United Nations Economic and Social 
Council, , s. 7, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2017/Information_doc_02_Housing_
Migrants_Study.pdf, (Erişim tarihi: 10 Kasım 2020).
68 “Migration and Its Impact on Cities 2017”, s. 10-11.
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TÜRKİYE  
VE AKILLI ŞEHİRLER

Türkiye’de akıllı şehirlere ilişkin makro politikalar ilk olarak Ulusal Bilim ve Tek-
noloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi’nde ele alınmıştır. Onuncu Kalkınma 
Planı ile de üst düzey politika haline gelmiştir. Bu alanda kurumsal stratejilerin 
yer aldığı politikaların akıllı şehir çatısı altında birlikte ele alınması amacıyla 
2015’te yatırım alanı olarak yatırım programına alınmıştır. Son olarak ise ulusal 
bir vizyon ortaya koyan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı 
ile büyük bir ivme kazanmıştır.69 Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulunun görevleri arasında “Akıllı şehircilikle ilgili araş-
tırmalar yaparak strateji önerilerinde bulunmak” olması ile bu konu Cumhurbaş-
kanlığı himayesinde güçlü bir siyasi liderlik de kazanmıştır.

Türkiye’de başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere bazı merkezi ku-
rumlar bünyesinde ve bu konuda politikalar geliştiren belediyelerde akıllı şehirle-
re ilişkin bazı idari birimler bulunmaktadır. Ayrıca ulusal düzeyde Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı70 ve E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı gibi71 politika ve 
strateji belgelerinde akıllı şehirlere ilişkin altyapının ve uygulamaların geliştiril-
mesi konusunda amaç ve hedefler belirlenmiştir. 

69 “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı”, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, https://www.
akillisehirler.gov.tr/wp-content/uploads/EylemPlani.pdf, (Erişim tarihi: 8 Kasım 2020).
70 “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”, T.C. Kalkınma Bakanlığı, http://www.bilgitoplumu.gov.
tr, (Erişim tarihi: 1 Kasım 2020). 
71 “Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı”, Ulaştırma Denizcilik ve Kalkınma Bakanlığı, http://www.resmiga-
zete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160719m2-1-1.pdf, (Erişim tarihi: 10 Kasım 2020).
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Ayrıca 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerin ardından geçilen Cumhurbaş-
kanlığı hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içerisinde teknoloji poli-
tikalarını belirlemek ve uygulamaları takip etmek üzere bir başkanlık ofisi ve po-
litika kurulunun oluşturulması başta akıllı şehirler olmak üzere dijital dönüşüme 
ilişkin yatırım ve uygulamaların devam edeceğine işaret etmektedir. Bu hususta 
REC Türkiye (Bölgesel Çevre Merkezi), SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebi-
lir Kalkınma Derneği) ve NOVUSENS gibi çeşitli STK ve düşünce kuruluşlarının 
da gayretleri dikkate değerdir.

Öte yandan Türkiye’de 2013’te 40 belediye ile yapılan akıllı şehir anketine 
göre ulaşım ve toplu taşıma, acil müdahale ve afet hizmetleri ile hava kalitesi 
takibi dışında yaygın olarak kullanılan bir akıllı şehir uygulaması bulunmamak-
tadır.72 Fakat bu meseleye ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Özellikle 31 Mart 
seçimlerinin ardından belediye yöneticilerinin akıllı şehirler meselesine olan il-
gisi de artış göstermektedir. Günümüzde dünyada nüfusun yüzde 55’i şehirler-
de yaşarken Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar nüfusun yüzde 80’ini 
aşmaktadır.

TABLO 9. İSTANBUL VE ANKARA’NIN CIMI GÖSTERGE SIRALAMALARI

ŞEHİR EKONOMİ İNSAN 
KAYNAĞI

HAREKETLİLİK-
ULAŞIM ÇEVRE TEKNOLOJİ ŞEHİR

PLANLAMASI
SOSYAL 
UYUM

Londra 14 1 3 35 6 2 64

New York 1 3 1 69 8 1 151

Amsterdam 26 43 11 24 14 24 50

Barcelona 80 42 9 46 47 11 67

Roma 78 40 40 119 88 121 118

İstanbul 132 125 97 139 90 116 165

Petersburg 168 30 137 155 122 44 128

Ankara 153 115 115 144 130 117 97

Kaynak: “IESE Cities in Motion Index 2020”, IESE Business School University of Navara, s. 31-35.

Türkiye, akıllı şehirler atılımını zamanında yapabilecek bir ülke olarak dikkat 
çekmektedir. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı bu anlam-
da dünyanın dördüncü akıllı şehir eylem planı olma özelliğini taşımaktadır. Bu 
bağlamda Türkiye yetkin ve üreten akıllı şehirler devrimine liderlik eden bir ülke 
olma hedefiyle milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmeye odaklanmaktadır. Akıl-
lı şehirlerin tüm basamaklarında yerli ve milli teknolojinin gelişimi sağlanmalıdır. 

72 Köseoğlu ve Demirci, “Akıllı Şehirler ve Yerel Sorunların Çözümünde Yenilikçi Teknolojilerin Kullanımı”, s. 
45.
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Zira Türkiye 2010-2019 döneminde 432 milyon TL akıllı şehir yatırımı yapmıştır. 
2003’ten bu yana ise akıllı şehir dönüşümü için yaklaşık 1 milyar TL’lik ekosistem 
oluşturulmuştur. Sonuç olarak gelecekteki problemleri ve ihtiyaçları öngören, ha-
yata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler için 
adımlar atan Türkiye, 2023 yolunda yatırımları ve yol haritası ile akıllı şehirlere 
öncülük edecek bir ülke olma konumunda ilerlemektedir.

TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK PROJESİ
OECD’nin 2019’da Türkiye özelinde yayımladığı Çevresel Performans İncele-
meleri raporuna göre de Türkiye, atık yönetimi ile ilgili AB direktiflerine tama-
men uyum sağlayarak ve şehirsel atıklar ile tehlikeli atıkların üretimini azalta-
rak önemli bir ilerleme kaydetmiştir.73 Ancak atıkların geri dönüştürülme oranı 
AB ülkelerinde yüzde 46 oranındayken Türkiye’de yüzde 13 seviyesinde seyret-
mektedir. Bu doğrultuda atıkları geri dönüştürme oranının 2023’te yüzde 35’e 
çıkarılması hedeflenmektedir. Ancak şehirsel atıkların büyük kısmı halen atık 
depolama sahalarına sevk edilirken çok az kısmı kompost hale getirilmekte ve 
geri dönüştürülmektedir.

Sıfır atık meselesinde ise Türkiye’deki örnekler arasında tam anlamıyla enteg-
re ve kapsamlı bir yaklaşım veya uygulama henüz bulunmamaktadır. Bazı küçük 
ve başarılı örnekler olsa da bu uygulamalar oldukça kısıtlı durumdadır. Ancak 
bazı özel kuruluşlar ve belediyeler genellikle katı atıklar açısından sıfır atığın 
gerçekleştiği sistemleri kurma eğilimindedirler. Hem özel sektör hem de kamu 
kuruluşları uzun mesailer harcayarak bu projeye ilişkin farklı yol haritaları üret-
mektedirler. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çok sayıda program 
hazırlanmıştır. Bakanlıkların ve diğer kamu kuruluşlarının yanında bu konuyla 
ilgilenen bazı enstitüler veya danışmanlık şirketleri de bulunmaktadır.

Bu noktada Türkiye’de sıfır atık konusunda farkındalığı artıran en önemli 
gelişme son dönemde Cumhurbaşkanlığı tarafından ve Emine Erdoğan himaye-
lerinde gerçekleştirilen sıfır atık projesidir.74 Bu proje kapsamında düzenlenen 
çeşitli akademik ve sosyal programlar ve girişimler hem konu hakkındaki farkın-
dalığın artmasını hem de çeşitli kurumlarda uygulamaların hayata geçirilmesini 
sağlamıştır. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

73 “Çevresel Performans İncelemeleri 2019”, OECD, https://www.oecd.org/turkey/oecd-cevresel-performans-ince-
lemeleri-turkiye-2019-653318da-tr.htm, (Erişim tarihi: 11 Kasım 2020).
74 “Sayın Emine Erdoğan’ın Himaye Ettiği Projeler”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.tr/hanimefendi/
projeler, (Erişim tarihi: 12 Kasım 2020). 
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ve bakanlık binalarında pilot uygulamaları başlatılan çalışmanın tüm ülkeye ya-
yılması hedeflenmektedir. Ayrıca hem bakanlık hem de Türkiye Belediyeler Bir-
liği iş birliğiyle bu yıl “Sıfır Atık ve Belediyeler Kongresi” düzenlenmiştir. Kong-
rede çeşitli belediyelerde gerçekleştirilen sıfır atık ve geri dönüşüm projelerine 
ödüller verilmiştir.

Mayıs 2019 itibarıyla Türkiye’de 18 bin 750 kamu kuruluş yapısı sıfır atık pro-
jesine dahil olarak atıkları kaynağında ayrıştırmaya başlamıştır.75 Bu proje doğ-
rultusunda 126,1 ton kağıt ve kartonun geri kazanımı sağlanmıştır. Böylelikle 2 
bin 142 ağacın kesilmesinin de önüne geçilmiştir. Öte yandan bitkisel atık yağın 
geri dönüşümüyle biyodizel, atık motor yağının dönüşümüyle madeni yağ, elekt-
ronik atığın dönüşümüyle de önemli oranda ham madde üretim süreçlerine geri 
kazandırılmıştır. Eldeki verilere göre projenin ilk on dokuz aylık hasılatı 807 bin 
341 kilovatsaat (kWh) enerji, 3 bin 528 metreküp su, 1.490 metreküp depolama 
alanının tasarrufu olarak dikkat çekmektedir.76 Buna ek olarak yerel seçimler ön-
cesinde de partiler yeni belediyecilik konseptlerine başvurmuş ve atık yönetimine 
ilişkin projelerini seçim manifestolarında işlemişlerdir. Bu durum Türkiye’de sıfır 
atık projesine dair yükselen bilinci ortaya koymaktadır.

TÜRKİYE’NİN EKO-YÖNETİŞİMİ
Türkiye’nin çevre ve ekoloji ile ilgili düzenleyici çerçevesi, çevre mevzuatını AB 
direktiflerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla 2008’den bu 
yana büyük oranda güçlendirilmiştir. Bu da Türkiye’nin söz konusu mesele hak-
kındaki istek ve gelişiminin olumlu olduğunu göstermektedir.

Bu noktada Türkiye, yetkinin büyük oranda hükümet ve bölgesel kurumlarda 
olduğu merkezi bir çevre yönetişim sistemine sahiptir ve ekolojik anlamdaki yetki 
ve sorumluluklar da merkezde toplanmıştır. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
olmak üzere bazı bakanlıklar enerji, su kaynaklarının yönetimi ve biyoçeşitlili-
ğin korunması gibi düzenleyici yetkilere sahiptir. Bu kurumlar çeşitli politikalar 
geliştirmiş ve uygulamıştır ancak Türkiye’nin çevre konularında halkın katılımı 
ve bununla ilgili bilgilere ve kanuni yollara erişim imkanını sağlama konusunda 
kaydettiği gelişmeler istikrarsız olmuştur. Çevre mevzuatı, politikaları ve prog-
ramlarının geliştirilmesi konusu özel istişare kurulları üzerinden paydaşlara açık 
olsa da halkın katılımı oldukça düşük seviyede kalmıştır.

75 Nuroğlu, “Döngüsel İktisat Yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi”.
76 Nuroğlu, “Döngüsel İktisat Yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi”.
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Sonuç olarak akıllı şehir bileşenleri gibi eko-şehirde de halkın politika yapım 
ve uygulama süreçlerine aktif katılımı hayati rol oynamaktadır. Bu doğrultuda 
Türkiye’deki yönetişim ağı incelendiğinde akıllı şehir ve eko-şehir konseptinin 
gerçekleşebilmesi için çok önemli bir unsurun eksikliği ortaya çıkmaktadır.

TÜRKİYE’DE AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI
Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin birçoğunun akıllı toplu ulaşım sistemi, 
akıllı duraklar, akıllı aydınlatma ve merkezi trafik işletim sistemi anlamında iler-
leme kaydettiği görülmektedir. Öte yandan katı atık tesislerinde elektrik üretme 
sistemi de büyükşehir belediyeleri arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Büyük-
şehir belediyelerinin e-belediyecilik anlamında sürekli hizmet sunumu sağlayan 
uygulamalar geliştirdiği görülmektedir. Bazı başarılı uygulamalar şu şekildedir:

Konya Büyükşehir Belediyesi belediye iş takip sistemlerini mobilleştirme konu-
sunda örnek olarak gösterilmektedir. Öte yandan e-hemşerim benzeri uygulamalar-
la akıllı şehir paydaşlarının en önemlisi olan akıllı insan kaynağına yönelik uygula-
malar geliştirmektedir.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin diğer belediyelerden ayrıldığı iki temel pro-
je mevcuttur. Birincisi atıkmatik adı altında kartla çalışan ve insanların bunu kul-
lanmaları durumunda karşılığında para alabileceği akıllı geri dönüşüm kutusudur. 
İkincisi ise kompost adı verilen meyve ve sebzelerin geri dönüşümünden gübre elde 
eden sıfır atık projesidir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi FABRİKALAB İZMİR ismiyle kişisel fabrika ortamı 
sağlayan küçük ölçekli Ar-Ge laboratuvarı oluşturmuştur. FABRİKALAB projesi ile 
her yaş grubundan girişimciye destek sunulmaktadır. Öte yandan fikrini üretime 
dönüştürmek isteyen herkes için ekipman, cihaz ve mekan desteği sağlayan ortak 
çalışma ve üretime teknolojik fırsatlar sunan bir laboratuvardır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Alzheimer ve zihinsel engelli, otizmli kişilerin veli ya 
da vasileri tarafından takiplerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan zihinsel 
engelli çipi denilen bir sistem geliştirmiştir. Ayrıca insansız hava araçları (İHA) kul-
lanılarak illegal, kaçak yapı tespiti yapılmaktadır.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin MatchUP Projesi ile Kepez-Santral Kentsel Dö-
nüşüm projesi kapsamında oluşturulacak konut ve kamu binaları için yenilenebilir 
enerji ve depolama çözümleri, akıllı bina ve kontrol bileşenleri, akıllı sayaçlar, akıllı 
aydınlatma sistemleri kullanılacaktır. Antalya genelinde yürütülmekte olan yenile-
nebilir enerji ve enerji üretim faaliyetlerinin tek bir platformdan yönetilmesi, sürdü-
rülebilir ulaşım çözümleri kapsamında elektrikli otobüs, araç ve bisikletler için şarj 
istasyonları, çok sayıda inovatif uygulama hayata geçirilecektir. Öte yandan proje 
AB’den hibe almaya hak kazanmıştır.77

77 “Antalya Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Sahası Akıllı Şehir Projeleri”, Akıllı Şehirler, https://www.
akillisehirler.gov.tr/2019/09/20/antalya-kepez-santral-mahallesi-kentsel-donusum-sahasi-akilli-sehir-projeleri, 
(Erişim tarihi: 11 Kasım 2020).
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Keçiören Belediyesi belediyenin sitesinde online kariyer platformu oluşturularak 
işsizlik sorununun çözümü ile ilgili veri tabanı geliştirilmiştir.

TABLO 10. TÜRKİYE’DE AKILLI ŞEHİR ÖRNEKLERİ

ŞEHİRLER UYGULAMALAR

İstanbul

• Çevre Kontrol Merkezi
• Adaptif Trafik Sinyal Kontrolü (ATAK)
• iTaksi
• Akıllı Gerişim Dönüşüm Konteyneri
• Mobil EDS
• Akıllı Park Yönetimi
• Yüzer Güneş Enerji Santrali
• Beyaz Masa 153 Hattı
• Zemin İstanbul

Ankara

• Entegre Katı Atık Yönetimi Sistemi
• Akıllı Ulaşım Sistemleri
• Ankara BB Mobil Uygulaması
• Elektrik Enerji Takip Sistemleri
• Harikalar Diyarı Akıllı Park Projesi
• ANSAGA-Ankara Sabit GNSS Ağı

Konya

• Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS)
• Merkezi Trafik İşletim Sistemi
• Bisiklet Yolları ve Akıllı Bisiklet Sistemi
• Otopark Bul
• E-Desen
• E-Pati
• E-Hemşerim
• Katı Atık Tesisinde Metan Gazından Elektrik Üretimi
• “Mevlana ve Mesnevi” Mobil Uygulaması

Antalya

• Şehir Bilgilendirme Ekranları (Kiosklar)
• Sesli Adımlar Projesi
• Akıllı Sulama Sistemi
• Antalya Stadyumu: Elektrik Üreten Stadyum
• Katı Atık Entegre Değerlendirme Geri Dönüşüm Tesisleri

Kayseri

• “Akıllı Şehir Kayseri” Mobil Uygulaması
• Akıllı Kavşaklar
• Trafik Kontrol Merkezi (TKM)
• Akıllı Duraklar
• QR Kodlu Kapı Numaraları
• Turistik Kameralar

Bursa • Altyapı Ruhsat Denetim Programı (ARUDEP)
• Üç Boyutlu Mobil Turizm Atlası
• Sevgi Çipi (Alzheimer ve zihinsel rahatsızlıkları olan vatandaşların 

yakınlarıyla rahatça bağlantı kurabilme imkanı)
• Hafriyat Takip Sistemi
• CBS Uygulaması
• İlan Reklam Online Denetleme Sistemi

Gaziantep • Akıllı Durak
• Trafik Sinyalizasyon
• Su SCADA Sistemi
• Akıllı Şebeke ve Yenilenebilir Enerji Sistemler
• Atıkmatik

Kahramanmaraş • Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi (Manevi Evlat Butonu)
• Akıllı Sayaç Sistemi ve Akıllı Solar Direkler
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TÜRKİYE’NİN AKILLI ŞEHİR STRATEJİSİ
Bilgi ekonomisini hangi şehirler daha iyi yönetirse küresel ekonomiyi de o şe-
hirlerin yöneteceği bilinmektedir. Bu sebeple Türkiye dünyanın eylem ve yönü-
nü takip eden şehirler oluşturmak zorundadır. Öte yandan üretken ve yetkin 
şehirlerin oluşumu için yerel yönetimlerin giderlerini azaltıp gelirlerini artırıcı 
çözümler üretmeleri gerekmektedir. Zira akıllı şehir yaklaşımı verimlilik için 
bir alternatif sağlamaktadır.

Paydaşlar arası iletişim akıllı şehir çözümleri için kritik bir öneme sahiptir. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum akıllı stratejileri uygularken ihtiyaç ön-
celiği sırasına uyulacağını belirtmiştir.78 Bu kapsamda illerde valilikler ve bele-
diyelerin sıkı bir iş birliği oluşturması ve koordine şekilde çalışarak merkez ve 
yerel yönetim arasındaki ilişkiyi güçlendirilmesi vurgusu yapılmaktadır. Örneğin 
Esenler Belediyesi Akıllı Şehir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2022’de pilot uygu-
lama olarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Esenler Belediyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği 
protokolü kapsamında Esenler ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek kentsel 
dönüşüm faaliyetlerinde akıllı şehir uygulama alanlarına yönelik esas alınacak 
hususların belirlenmesi ve taraflar arasında iş birliği içerisinde 2020-2023 Ulusal 
Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan stratejiler ve eylemlere yöne-
lik örnek uygulamalar gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.79 Esenler Akıllı Şehir 
Kentsel Dönüşüm Projesi ile strateji belgesinde vurgulanan yaklaşımların hayata 
geçirilmesi ehemmiyetlidir. Zira Esenler projesi oluşturulacak dijital ikiz şehirlere 
ve Kanal İstanbul çevresinde oluşturulacak “mega akıllı şehir” projesine liderlik 
edecektir. Öte yandan strateji belgesindeki üst başlıklardan toplu konut ve tekno-
loji uygulamaları Esenler projesinde yer alacaktır. Esenler Akıllı Şehir Projesi ile 
şunlar tecrübe edilecektir:

• Akıllı şehir yönetim süreci

• Hangi teknolojinin hangi alanlarda kullanılacağı

• Akıllı şehir odaklı Teknopark 
Strateji belgesinde vurgulanan akıllı şehirler ile ilgili atılan her adımın planlı 

uygulanması gerekmektedir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak ilk olarak akıllı şehir 
çözümleri perspektifinde belediyelerin her biri için soruna uygun “özgün” akıllı 

78 “Kurum: Dünyanın Dördüncü Akıllı Şehir Eylem Planını Açıklıyoruz”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, https://
csb.gov.tr/kurum-dunyanin-dorduncu-akilli-sehir-eylem-planini-acikliyoruz-bakanlik-faaliyetleri-29680, (Erişim 
tarihi: 12 Kasım 2020).
79 “Esenler Belediyesi Akıllı Şehir Kentsel Dönüşüm Projesi”, Akıllı Şehirler, https://www.akillisehirler.gov.
tr/2019/03/15/esenlerbelediyesiakillisehirkentseldonusumprojesi, (Erişim tarihi: 14 Kasım 2020).
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çözüm üretecek “rehberler” hazırlanacaktır. İkinci olarak şehirlerde yaşayan ak-
törler bir masa etrafında toplanıp “şehir endeksleri”ni oluşturacaktır. Türkiye’de 
81 ilde “belediye endeksi”nin oluşturulması paydaşlar arası iletişimi artırırken 
akıllı şehirlerin yönetişim yaklaşımına uygun hareket edilmesini sağlayacaktır. 
Son olarak “akıllı şehir pazarları” ile akıllı şehir çıktıları değerlendirilecek, özel 
sektör-kamu iş birliği çerçevesinde akıllı şehir uygulamalarının ihracatına odak-
lanılacaktır. Öte yandan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi “şehrin mevcut ve gelecek 
beklenti ve problemlerinin şehrin tüm mekanlarında ve sistemlerinde tetikleyici 
güç haline getirmeyi” amaçlamaktadır.

Öte yandan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Yol Ha-
ritası çeşitli proje aşamalarına işaret etmektedir. İlk olarak “Mevcut Durum Ana-
lizi” ile başlayan süreç paydaşlar arasındaki iletişim ve bilgi paylaşım portallarına 
odaklanmaktadır. Daha sonraki aşamalarda ise Strateji ve Eylem Planı ile Olgun-
luk Değerlendirme Modeli’nin hazırlanması planlanmaktadır. Modelde yer alacak 
başarı kriterleri, eylem performans göstergeleri ve bunların hedef değerlerinin be-
lirlenmesi bu aşamalarda yer alacaktır. Son aşama olarak İzleme ve Değerlendir-
me Modelinin oluşturulması, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SEPİDS) başarı 
kriterlerinin ve performans göstergelerinin hedef değerlere ulaşma durumlarına 
odaklanmaktadır. Buna ek olarak akıllı şehir uygulamalarının hayata geçmesi için 
yatırım ve finansman konusunda yerel yönetimlere önemli roller düşmektedir. 
2019 için akıllı şehir çalışmalarına 237 yerel yönetimin bütçe ayıramadığı, bütçe 
ayıran yerel yönetimlerin ise ortalama 363 bin 435 TL bütçe ayırdığı ve maksi-
mum ayrılan bütçenin 25 milyon TL olduğu tespit edilmiştir.

Öte yandan söz konusu eylem planı dahilinde atılmış ilk somut adım Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının şehirlere liderlik yapma hususunda gerçekleşmiş ve bu kap-
samda bakanlık, eylem planında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi, çözüm, strateji 
ve yol haritasının hazırlanması ve yerel kapasitenin genişletilmesi adına Asis CT fir-
masıyla anlaşma imzalamıştır. Anlaşmaya göre firma bir yıl içerisinde teknik rapor ve 
eğitimlerle yerel yönetimlere yönelik hizmetler verecek ve bir yol haritası ortaya koya-
caktır. Bu bağlamda tüm Türkiye için ortak standartların belirlenmesi hedeflenirken 
belediyelerin koordineli gelişimi hedeflenecektir. Ayrıca bir diğer önemli husus ola-
rak proje kapsamında dünyada bir ilk olarak “Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi” konsepti 
oluşturulacak ve ülke çapında “veri toplamadan, işlemeye ve veri paylaşmaya kadar 
tüm standartlar ülke ölçeğinde belirlenecek. Şehirlerin teknolojik altyapılarının yerli 
ve milli olması yönünde standartlar hazırlanacak”tır.80

80 “Türkiye’de Şehirler Akıllanacak”, Asis CT, https://asisct.com/tr/haberler/asis-ct-turkiyede-sehirler-akillana-
cak.html, (Erişim tarihi: 19 Kasım 2020).
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Bu raporda “akıllı şehir” temelindeki kavram yaklaşım ve modeller ile dünyada 
yükselen yeni şehir yönetim anlayışı incelenmekte ve Türkiye’nin bu konuya yak-
laşımı ve mevcut durumu ortaya konmaya çalışılmaktadır. Şehirlerde yaşayan nü-
fusun artması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve çevresel faktörler 
şehirlere yönelik anlayışı değiştirmektedir. Bugün dünya nüfusunun yarısından 
fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Şehirlerin büyüme eğilimi bu hızda devam ederse 
2030’da insanların üçte ikisinden fazlasının şehirlerde yaşayacağı öngörülmekte-
dir. Bu şehirsel alanların çoğu da endüstriyel toplumlarda bulunup Kuzey Ameri-
ka nüfusunun yüzde 82’si ve Avrupa nüfusunun yüzde 73’ü şehirlerde yaşamak-
tadır. Afrika ve Asya’da ise kırsal bölgeler halen çoğunlukta yer almasına rağmen 
hızlı şehirleşme trendi içerisinde yer aldıkları görülmektedir. Türkiye’de de artan 
şehir nüfusu ve yoğunluğu ve değişen toplum beklentisi ile birlikte bu konuda 
adım atılması ihtiyacı artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Hızlı şehirleşme trendi, küreselleşme sürecinin şehirler üzerindeki etki-
si ve şehirsel sorunların çözümünde akıllı teknolojinin aktif olarak kullanıl-
ması şehir yönetiminde akıllı şehir uygulamaları ve politikalarını gündeme 
taşımaktadır. Son yirmi yıldır tartışılan “akıllı şehir” kavramının bilimsel li-
teratürde ve uluslararası politikalarda giderek daha popüler hale geldiği gö-
rülmektedir. Öte yandan akıllı şehirler için standart olarak kabul edilmiş bir 
terminoloji tanımı veya dizisi yoktur. 2014’te yayımlanan Uluslararası Tele-
komünikasyon Birliği raporu akıllı şehirlerle ilgili yüzden fazla tanımı analiz 
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etmiştir. Bu analizin sonucunda ise “akıllı şehir; bilgi ve iletişim teknolojile-
rini, yaşam kalitesini, şehirsel operasyon/hizmetlerin verimliliğini ve rekabet 
gücünü artırarak günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılanmasını sağ-
lamak için ekonomik, sosyal ve çevresel araçları kullanan yenilikçi bir şehir” 
tanımlamasını yapmıştır. Ayrıca akıllı şehir; akıllı ulaşım, akıllı yaşam, akıllı 
yönetişim, akıllı çevre, akıllı ekonomi ve akıllı toplum/insan olmak üzere altı 
bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenlerle birlikte ekolojik, güvenli, dayanaklı 
ve sakin şehirler gibi yeni akıllı şehir alt başlıkları/modelleri türetilmiştir.

Türkiye’de ise akıllı şehir ve diğer yükselen şehir yönetimi trendleri hem kü-
resel gelişmelerin yakalanması hem de toplum nezdinde dönüşen ihtiyaçların 
karşılanması adına büyük önem arz etmektedir. Her ne kadar geçmişte bazı kısıtlı 
girişimler ve başarılı yerel uygulamalar olsa da Türkiye’de halihazırda kapsam-
lı bir girişim bulunmamaktadır. Ancak bu trendin yakalanmasının zorunluluğu 
yöneticiler tarafından fark edilmiş ve ulusal bir akıllı şehirler stratejisi ve eylem 
planı ile beraber pilot uygulama projeleri şu an için ortaya konmuş durumdadır. 
Dolayısıyla Türkiye’nin önünde hem henüz kaçırılmamış bir fırsatlar hem de bu 
doğrultuda atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye için 
aşağıdaki öneriler yapılabilir:

• Dünyada akıllı şehir uygulamaları ulusal veya yerel yönetim girişimiyle baş-
latılmakta ve yönetilmektedir. Türkiye’deki siyasi ve idari durum göz önü-
ne alındığında “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” 
merkezden yönetilen bir akıllı şehir strateji ve vizyonu üretilmesi açısından 
oldukça isabetli ve önemlidir. Ancak bu vizyonun daha uzun vadeli bir dev-
let politikası haline gelmesi ve bunun merkezi yönetim, yerel yönetimler, 
akademi, STK, özel sektör ve diğer tüm paydaşların katılımıyla üretilmesi ve 
yine bu iş birliği çerçevesinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

• Akıllı şehir yaklaşımının ülke genelinde bir politika olarak gelişmesi 
için kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin 
Türkiye Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK arasında imzalanan “Olgunluk 
Değerlendirme ve Uygulama İş Birliği Protokolü” gibi somut adımlar ar-
tırılmalıdır. 

• Akıllı şehir pilot projelerinin başarılı bir şekilde uygulanması gelecekte ya-
pılacak akıllı şehir projeleri için önemli bir motivasyon oluşturacaktır. 

• Dördüncü Sanayi Devrimi’nin bir sonucu olarak ortaya konan akıllı şehirler 
yerli ve milli bir teknoloji hamlesi ile mümkün olacaktır. Türkiye’de 80’den 
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fazla teknopark, 500’ün üzerinde Ar-Ge şirketi ve 172 bin civarı Ar-Ge çalı-
şanı akıllı şehirler yaklaşımının paydaşı haline getirilmelidir.

• Akıllı şehirler 2025’te küresel ölçekte 2,2 trilyon dolar pazar payına sahip ola-
caktır. Bu pazara nispeten erken giren ve stratejik adımlar atan Türkiye yerli 
ve milli akıllı şehir teknoloji modelleri üreterek küresel bir ihracatçı olabilir. 

• Akıllı şehir teknolojilerinin üretilmesi ve satın alınmasında yerli malı des-
teklenmelidir. Bu bağlamda teknoloji ithalatını önlemek ve yerli üretimi 
desteklemek için vergi muafiyeti ve benzeri uygulamalarla özel sektör des-
teklenmelidir.

• Sıfır atık gibi ekolojik çözüm önerileri akıllı şehir yaklaşımının önemli bi-
leşenlerinden birini oluşturmaktadır. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı hi-
mayesinde gerçekleştirilen sıfır atık girişiminin yaygınlaştırılması ile çevre 
kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu gibi 
birçok kazanım sağlanmaktadır. Bu noktada başta devlet kurumları ve bele-
diyeler rol model olarak öne çıkmalıdır.

• Akıllı şehir alt başlıklarından biri olan güvenli şehirler kavramı yalnız yerel 
yönetimler için değil ulusal güvenlik anlamında da önümüzdeki on yılın 
önemli yaklaşımlarından biri olacaktır. Dolayısıyla güvenli şehirlerin dizay-
nında güncel teknolojinin uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda CCTV 
ve IP kamera donanımlarının geliştirilmesi için yerel yönetimler ASELSAN 
ve TÜBİTAK gibi kurumlar ile iş birliği yapmalıdır.

• Yetkin ve üreten akıllı şehirler ekosisteminde tüketen değil üreten olmak 
için Türkiye’nin genç nüfus potansiyelini kullanması gerekmektedir. Akıllı 
şehir bileşenlerinin en önemlisi olan akıllı insan yaklaşımı gençlerin akıllı 
şehirlere yönelik adaptasyonu ile mümkün olacaktır. Bu noktada özellikle 
ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde eğitim girişimleri gerçekleştiri-
lerek seminer, sempozyum ve konferanslar ile seçmeli derslerin sayısı artı-
rılmalıdır.

• Akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirilmesi için yerel yönetimler ken-
dilerine yeni finansman kaynakları oluşturulmalıdır. Dolayısıyla AB Pro-
je Fonları gibi uluslararası fonlar şehirlerin dönüşümünde önemli bir gelir 
olarak değerlendirilmelidir. 

• Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu altında belediyelere 
yol gösterici Akıllı Şehirler Vizyon Sistemi’nin hayata geçirilmesi önemlidir. 
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Akıllı Şehir Vizyon Sistemi ile akıllı şehir girişim ve dönüşümüne yönelik 
koordinasyonun ve takibin sağlanması önem arz etmektedir. 

• Akıllı şehirler bağlamında öncelikli adımın Merkezi Kent Bilgi Sistemi uy-
gulamalarında atılması gerekmektedir.

• Akıllı şehir projelerinin yaygınlaşması için büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe 
belediyelerine bilgi ve metot noktasında yol gösterici olmalıdır. Akıllı şehir 
çalıştayları ile belediyeler arası tecrübe aktarımı geliştirilmelidir.

• Alternatif mikro şehir yönetim modeli olarak sakin şehirler yerel değer-
ler, tarih ve ekolojinin korunmasını esas almaktadır. Cittaslow indeksine 
göre Türkiye sakin şehirler sıralamasında 17 şehir ile G20 ülkeleri arasın-
da konseptin ortaya çıktığı İtalya’nın ardından ikinci sırada gelmektedir. 
Türkiye, sakin şehir sayısını artıracak politika ve uygulamalar geliştirerek 
İtalya’da olduğu gibi sakin şehir turizmine yönelebilir. Bu noktada özellik-
le doğal güzelliği ile öne çıkan küçük ölçekli ilçelerimiz bu yönde teşvik 
edilmeli ve gerekli finansman ve danışmanlık hizmeti merkezi yönetim 
tarafından yapılmalıdır.

• Dayanıklı şehir kavramı şehirlerin temelini oluşturacak yapıyı güçlendire-
rek karşılaşabileceği olası “şok ve stresler”e karşı “ekonomik, sosyal ve tek-
nik” anlamda hazırlıklı olmayı içermektedir. Deprem kuşağında bulunan 
Türkiye’nin dayanaklı şehir sistemine yönelik altyapı yatırımlarını artırması 
gerekmektedir. Öte yandan Türkiye’nin tümündeki yerel yönetimleri kapsa-
yan dijital “acil durum-afet uygulaması” geliştirilmelidir.

• Kentsel dönüşümde akıllı şehir yaklaşımı temel alınmalıdır. 

• Akıllı şehirler ve altyapı tasarımları “insan merkezli” olmalıdır. Öte yandan 
akıllı şehir uygulamaları belirli şehir sistemlerinin ihtiyaçlarına ve zorlukla-
rına cevap verecek şekilde dizayn edilmelidir.

• Akıllı şehirler sürdürülebilir ve modern bir ağ altyapı sistemini zorun-
lu kılmaktadır. “Nesnelerinin interneti, büyük veri ve e-devlet” uygu-
lamalarının gelişimi ve yaygınlaşmaları güçlü ağ ve telekomünikasyon 
sistemini gerektirmektedir. Türkiye’de 2008’den bu yana e-devlet ile il-
gili yenilikçi ve önemli adımlar atılmaktadır. BM’nin 2018’de çıkardığı 
rapor, Türkiye’de uygulanan CİMER gibi özgün uygulamalara dikkat 
çekmektedir.81 

81 United Nations, E-Government Survey 2018 Gearıng E-Government To Support Transformation Towards Sus-
tainable And Resılıent Societies, (UN, New York: 2018), s. 97.
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• Katılımcı mekanizmaların şehir yönetiminin karar verme sürecinde yer al-
ması ve iş birlikçi kültürün oluşturulması akıllı şehir yaklaşımının başlıca 
unsurlarındandır. Türkiye’de belediyeler inovasyon laboratuvarları, gelişti-
rici yarışmalar ve projeler aracılığıyla akıllı şehirleşme sürecinde vatandaş-
larla olan iş birliğini artırmalıdır.
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Bu rapor özellikle son dönemde dünyada yükselen yeni şehir yönetim konsept ve 

yaklaşımlarını ele alarak başta karar alıcılar, politika geliştiren paydaşlar ve uygulayı-

cılarına kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. Özellikle dünyada akıllı şehirler üzerinden 

ilerleyen tartışmalar ve yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türkiye de en kısa zaman-

da bu atılımı yaparak küresel trendleri yakalamak zorundadır. Dolayısıyla bu rapor 

söz konusu gelişmelerin gerisinde kalınmaması, politika uygulayıcıları tarafından 

bir an önce adım atılması ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 

hazırlanan “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesindeki 

atılım ve tartışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda rapor “akıllı şehirler” kavramı temelinde dünyada yükselen yeni şehir 

yönetim trend ve yaklaşımlarını açıklamaktadır. Güvenli şehirler, katı atık yönetimi, 

akıllı şehir yönetişimi ve ekolojik şehirler, dijitalleşme, büyük veri, dayanıklı şehirler 

gibi akıllı şehir üst kavramı ile doğrudan veya dolaylı şekilde bağlantılı olan kav-

ramlar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca söz konusu kavramlarla ilgili son gelişmeler 

çerçevesinde dünyadaki örnekler ortaya konarak Türkiye’deki mevcut durum ve son 

dönemde atılan adımlar da değerlendirilmektedir.
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