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ŞEHiR ve TEKNOLOJi

SADi YAZICI
Tuzla Belediye Başkanı

Kırsal alanlara nazaran, kentsel nüfusun hı-
zla artışıyla ortaya çıkan sorunları çözebilmek 
için rutin kamu politikaları terk edilmeli; vatan-
daşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin, sosyal hayatın her al-
anına entegrasyonu sağlanmalıdır.

Dünyadaki şehirleşme oranı günümüzde 
%50 seviyelerindeyken, 2050 yılında bu 
oranın %70’lere çıkması tahmin ediliyor. Bu da 
kentleşmenin getireceği devasa sorunların ge-
lecekte bizleri beklediği anlamına geliyor. Ar-
tan şehir nüfusu ile birlikte alt yapı başta olmak 
üzere tüm hizmetlerin hayatı kolaylaştıran, in-
sanı daha hızlı yaşarken rahatlatan, yüksek ka-
litede ve mutlaka bilgiye dayalı bir niteliğe sahip 
olması gerekiyor. Ayrıca sosyal hayatı etkileyen 
yerel ve global tüm gelişmelerin neredeyse asıl 
sebebi olan ekonomik faktörler (tüm yer altı, yer 
üstü, üretim, pazarlama vs.) ülkeler yarışında ne 
kadar önemliyse; bu durum şehirlerin yarışın-
da da son derece önemlidir. Ekonomik anlam-
da daha rekabetçi olunabilmesi için, gelenek-
sel sektörlerin de teknoloji ile entegre edilmesi 
vazgeçilmezdir.

Dünyadaki ulaşılabilirlik; her ülkenin üretici 
ve pazar olma durumunu artırdığı için rekabe-
tin artması da kaçınılmaz hale gelecektir. 
Rekabetteki bu artış, bugün bile zirve noktada 
bulunuyor. İçinde bulunduğumuz pandemi şart-

ları günlük hayata bazı engeller ve kısıtlamalar 
getirmiş olsa da, pandemi sonrası rekabet git-
gide kızışacak ve sonraları daha ileri noktalara 
varacaktır. Bugün artık ülkelerin değil şehirler-
in bile kendi aralarında bir rekabet, bir yarış 
halinde oldukları bir dünyada yaşıyoruz. Tek 
başına bu bile konunun ciddiyetinin anlaşılması 
bakımından önemlidir. Konuyla ilgili tüm uzman-
ların ortak görüşlerini de referans alarak şunu 
rahatlıkla ifade edebilirim ki, pandemi sonrası 
ülkelerin uluslararası alandaki mücadelesi ile bu 
rekabet farklı bir boyut kazanacaktır. Bu ned-
enle gıda, su, enerji gibi kaynakların kullanımının 
iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bakınız 
örneğin 2050 yılında küresel ısınmada 1.5 dere-
celik bir artış beklenmektedir. İklim değişiklikleri, 
bunun paralelinde yaşanacak kuraklık ve doğal 
afetler insanlık için mücadelesi çok zor şartlar 
doğuracaktır. İşte bilim, teknoloji ve etkin yönet-
icilik de burada büyük önem kazanıyor. Tüm 
bunları ele aldığımızda şehirlerde ortaya çık-
acak ulaşım, enerji, su, sağlık, çevre ve güvenlik 
gibi birçok alandaki sorunların giderilmesinde, 
bilim ve teknoloji kullanılarak yeni uygulamalar 
ve yeni çözümler geliştirilmelidir. Ki geliştiriliyor 
ve bu ivme gitgide artıyor.

Toplumun hayat standardını, yaşam ka-
litesini artırmak ve yakalanan bu standardı 
sürdürülebilir kılmak için; şehirlerin, duyu organ-
ları olacak sensörler ile donatılması, EBY ve GİS 
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gibi bilgi işlem teknolojilerinin topluma uygun 
olarak düzenlenmesi günümüzde artık zorun-
luluk haline gelmiştir. Bu süreçte giderek artan 
talepler ve çeşitlenen kamu hizmetleri, yerel 
yönetimlerin şehri en iyi şekilde analiz etme-
sini ve sorunları teknoloji desteği ile çözmesi-
ni gerekli kılmaktadır. Buradan kaynaklı olarak 
da akıllı şehir (smartcitys) uygulamaları ortaya 
çıkmıştır. Smartworld, Smartcitys, Smarthome 
uygulamaları, bilim ve teknolojideki gelişmelere 
bağlı olarak her gün, hatta her saat daha fazla 
gelişmekte ve kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Akıllı şehirlerdeki asıl amaç tüm kaynakların 
ve altyapının etkili ve ergonomik yönetimidir. 
Buna bağlı olarak çevreye saygılı daha yeşil bir 
çevre, akıllı enerji yönetimi, bireye yönelik uygu-
lamalarla yönetişim (katılımcı) ve akıllı yönetişim 
anlayışından yola çıkarak, ulaşımdan sağlığa 
varıncaya kadar bireyi veya toplumu ilgilendiren 
uygulamalarla daha kaliteli yaşam koşullarını 
sağlamasıdır. Peki nasıl? Tabi ki bilim ve ürünü 
oran teknolojinin doğru ve bilinçli kullanılmasıy-
la. Örneğin şehrin tüm verilerini alan sensörler 
veya veri kaynaklarından gelen bilginin (infor-
masyonun) toplanması, klasifikasyonu ve hızlı 
ulaşılması hatta açık kaynak ile sunulması tüm 
hizmetlerin geliştirilebilir ve sürdürülebilir ol-
masını sağlayacaktır.

Bilimde ve bilimin bir ürünü olan teknolojide 
yaşanan son gelişmeler, ICT teknolojilerinde-
ki pozitif seyir, (akıllı şehir uygulamaları, akıllı 
dünya, akıllı ev hatta akıllı giyilebilir teknolojil-
er dâhil) insanlığa her konuda devrim yaşata-
caktır. Mikroçipler ve sensör teknolojilerindeki 
gelişmelerin, ifade ettiğim gibi informasyon (bil-
gi ve kominikasyon) teknolojilerinde kazandırdığı 
ivme ile big data, Internet of Things veya kısaca 
IoT olarak adlandırılan Nesnelerin İnterneti’nde 
önemli bir yükselişe neden olmuştur. Yaşanan bu 
yükseliş ve web teknolojilerinin gelişmesi ve kul-
lanılması; web, yani internet tabanlı çözümler-
in şehirlerde yaşanan zorlukların aşılabileceğini 
kanıtlanmıştır. Şehirlerin bilgi işlem ve iletişim alt 
yapılarının artırılması da daha çok dijitalleşmeye 
kapı açmakta ve bu sayede kentlerimiz güçlü 

bir dijital kimlik kazanmaktadır. Dijital kimlik ka-
zanmak için yapılması gereken altyapı çalışma-
larının ise ne kadar büyük bir öneme sahip old-
uğunu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
bizzat yaşayarak gördük. Bu durum, doğal veya 
doğal olmayan afetlere hazırlık sağlanması ve 
afetlerle mücadelede hayatın devamı açısın-
dan da kritik bir öneme sahiptir.

Akıllı şehir uygulamalarının en önemli özel-
liklerinden biri de karar alma süreçlerine vatan-
daş katılımının dâhil edilmesidir. Yani akıllı şehir 
uygulamalarının, yönetişimin geliştirilmesinde 
önemli bir yeri vardır. Bireyin yönetime, bireysel 
veya gruplar ya da küçük de olsa aynı problemler 
ve taleplere sahip sosyolojik gruplar oluşmasıyla, 
alınan taleplerle yönetimin geliştirilmesi ya da 
bazen hizmet/yöntem ve metotların artırılması, 
katılımcı demokratik yerel yönetim açısından 
çok önemli olmuştur. Geliştirildikçe de daha da 
önemli olacaktır.

Akıllı yönetim ile yöneticiler daha kolay çözüm 
üretecek, memnuniyet odaklı çalışma sağla-
nacak, birey ve toplumların memnuniyeti arta-
caktır. Özellikle son yıllarda sosyal medya plat-
formlarında daha ergonomik ve hedefe yönelik 
grupların oluşmasıyla, toplumun çok küçük gru-
plarının taleplerinin de değerlendirilmesi ve 
hizmet üretilebilmesi sağlanmıştır. Son günlerde 
katılımcı, şeffaf yönetişim adına Blokchin tabanlı 
uygulamalarla memnuniyet odaklı hizmet üret-
mede önemli bir ivme kazanılmıştır.

Yerel yönetimlerle vatandaş arasında kurulan 
iletişim, bugün geleneksel tarzda devam etse 
de büyük bir hızla dijitalleşmeye geçilmekte-
dir. Özellikle pandemi döneminde bunun önemi 
herkesçe daha iyi ve daha net anlaşılmıştır. Ayrı-
ca Blockchain ihalesi ilk yapan belediye olarak 
çok yakın bir zamanda çalışmalarına başlay-
acağımız Blockchain tabanlı anket ve referan-
dum uygulamalarını en hızlı şekilde hayata 
geçireceğiz.

Bir şehrin akıllı olabilmesi için; sistemlerin bir-
birine bağlanması, kapsamlı bir bilişim altyapısı 
ve büyük verinin kullanılması gerekmektedir. 
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Sensörler ile toplanan veri, bu verilerin saklan-
ması, çeşitlilikle klasifiye edilmesi, kolay ulaşıl-
ması ve açık kodlarla iletilmesi ve işlenmesi söz 
konusudur. Kısaca şehrin BİG DATA’sı oluşturul-
malı ve açık veri ile birçok uygulama geliştiricil-
erle, şehirlerin İQ’su artırılmalıdır. Kent ne kadar 
akıllı olursa olsun kullanılmayan program veya 
uygulamalar işi anlamsızlaştırabilir. Uygulama-
lar kolay kullanılabilir olmalıdır. Ayrıca günlük 
hayatın içinde yaşanacak sorun ve problemler-
in çözümüne dönük olmalıdır ki, kullanıcı sayısı 
artsın ve yaygın kullanılabilsin.

Bu noktada şu soruları sormalıyız; kentimiz ne 
kadar akıllı? Kentimizin iletişim alt yapısı ne kadar 
geniş? Bir kentin iletişim alt yapısı çok önemlidir. 
İletişim yani internet bağlantı hızı ve bağlantı 
tipi altyapıda baz oluşturur. Bu bir çeşit temeld-
ir; yani yeteri kapasitede olmazsa üstüne bina 
edemezsiniz. Kentimiz ne kadar zeki? İnsan için 
nöronal ileti ne kadar iyi ise zekâya katkısı da o 
kadar iyidir. Bu durum şehirler için de geçerlidir. 
Bir şehir ne kadar geniş bir ağ yapısına sahipse, o 
kadar akıllı şehir olunabilir.

Her konuda çeşitliliğe sahip informasyonu 
yani bilgiyi ya da datayı toplayan sensörler ve 
saklayan, sonrasında kullanıma açan bulut te-
knolojisi, kent otomasyon sistemleri ve gerek 
kamu gerekse bireysel ya da özel sektörün yaptığı 
uygulamaların kullanılmasında çok önemlidir. 
Tabi bu anlamda kullanıcılar büyük önem arz 
eder. Buradaki kullanıcılar “mobil cihazlar, dijital 
platformlar, sosyal medya, nesnelerin interneti, 
büyük veri, açık veri, bulut bilişim” gibi teknolo-
jilerdir. Kısaca burada teknolojinin ilerlemesin-
den bahsedebiliriz ya da bilimde ilerlemeden ve 
geliştirilen teknolojilerden, 5G, büyük veri, nesnel-
erin interneti ve Blokchin yazılım teknolojisinden 
bahsedebiliriz. Bunların hepsi üstünde titizlikle 
durulması gereken önemli konu başlıklarıdır. Aslın-
da bu konuların her biri detaylıca incelenecek 
öneme sahiptir ancak burada kısaca, genel hat-
larıyla ele alalım:

1. AKILI YÖNETİM: Analiz, planlama, uygulama ve 
politika yapımı gibi kamu yönetimi süreçlerinde 
şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik pren-

sipleriyle klasik kamu yönetimi yöntemlerinden 
farklı olarak daha hızlı, daha doğru ve etkin karar 
vermeyi sağlayan bir yönetişimi ifade etmektedir.

2. AKILLI EKONOMİ: Girişimcilik, verimlilik, ekono-
mik imaj, ticari markalaşma şeklinde özetlenebilir.

3. AKILLI ŞEBEKELER: Wifi ağlar, akıllı binalar 
örnek verilebilir.

4. AKILLI ULAŞIM: Bir veya birden fazla ulaşım 
şeklinin kullanıldığı tramvay, otobüs, tren, metro, 
araba, deniz ve hava ulaşımını, bisiklet ve yayaları 
kapsayan sürdürülebilir, güvenli ve birbirine bağlı 
ulaşım sistemlerini kapsamaktadır.

5. AKILLI ÇEVRE: Yeşil alanlar, yenilenebilir enerji, 
sürdürülebilir kaynak yönetimi, akıllı su yönetimi, 
akıllı katı atık yönetimi, akıllı sokak aydınlatmaları, 
akıllı sayaçlar vb.

6. AKILLI ENERJİ: E-atık yönetimi, karbon emi-
syonu, çevre koruma, sürdürülebilir kaynak yöne-
timi, akıllı sayaç, akıllı şebeke istasyonları, enerji 
kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması.

7. AKILLI TOPLUM: Farkındalığı, katılımcılığı ve 
yaratıcılığı yüksek, hayat boyu öğrenen, bilişim 
teknolojilerini hayatına dâhil etmiş, beşeri ve so-
syal sermayenin ana unsuru ve şehir yaşamının 
odak noktası olan bireylerden oluşan topluma 
Akıllı Toplum denir.

8. AKILLI YAŞAM: Toplumun temel ihtiyaçlarına 
akılcı bir yaklaşımla dokunarak yaşam kalitesini 
artırmayı hedefleyen aynı zamanda ihtiyaçlar 
kapsamının teknolojiyle beraber belirlenerek so-
syal bütünlüğün sağlanmasını amaçlayan uygu-
lamalar bütünüdür

Sonuç olarak, şehirlerin geleceği akıllı olması 
ile şekillenecek, yeni nesil kentler daha çok inter-
net üzerinden hizmetlere ağırlık verecektir. Akıllı 
şehirlere en büyük katkıyı bilgi iletişim teknolojileri 
ile altyapıları sağlayacaktır. Alınacak kararlara 
tek taraflı değil çok taraflı bir karar mekanizması 
hâkim olacaktır. Akıllı kentsel çözümlere yatırım 
yapan ülkeler kazançlı hale geleceklerdir.


