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ŞEHiR ve YÖNETiŞiM

Dr. SADi YAZICI*

1Küreselleşen dünyada; hızla gelişen teknoloji, 
değişime ayak uydurma ve pandemiyle birlikte 
kamu ve özel sektörde yeni stratejiler, yeni yöne-
tim modelleri oluşturma ülkelerin gündeminde en 
ön sıralarda yer almaktadır.

Önceki yazılarımda; Akıllı Şehirler ve Akıllı Çevre 
konularına değinmiştim. 

Kırsal alanlara nazaran kentsel nüfusun hızla 
artışıyla, şehirde yaşayan insan sayısının artması 
ile beraber şehir yönetimlerinin görevleri de zor-
laşmaktadır. Akıllı Şehir yaklaşımının gerçekleş-
mesi için gereken en önemli unsur Akıllı Yönetişim 
modelidir. 

Şimdi önce Akıllı Yönetişim modelinin ne 
olduğuna bakalım.

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

Akıllı Yönetişim, dijitalleşen dünya şartlarında 
yönetim anlayışına bir güncelleme olarak ortaya 
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çıkmıştır. 1990’ların sonuna doğru; gelişen, katı-
lımcı ve yönetimde söz sahibi olan, vatandaşı baz 
alan bir yönetim anlayışının ortaya çıkmasıyla, 
Akıllı Yönetişim kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu ge-
lişmeden sonra klasik yönetim anlayışı değişmiş, 
20. yüzyıl Bilgi İşlem Teknolojilerin gelişimi ile “yö-
netişim” kavramı ortaya çıkmıştır. Yönetişim; birlik-
te, bütüncül ve doğrudan katılımla beraber etkile-
şimli bir yönetim anlayışıdır. Bu, vatandaşı merkeze 
koyan, şeffaf, güvenilir bir yönetim anlayışıdır. Bu 
yönetim anlayışında, isteyen her kişi ve kurum-
dan İdeal/gelişmiş demokrasinin de gereği olan 
“örgütlü toplum” ve o örgütlenmeyle yönetime 
katılması ya da kanaat belirtilmesi istenir.

Akıllı Yönetişim ise akıllı şehir anlayışına uygun 
olarak vatandaş merkezli, birey odaklı, dijital-
leşmiş bir politika, şeffaf ve güvenilir bir anlayış 
sunmaktadır. Vatandaşımızın yönetime katıldığı, 
fikirlerini beyan ettiği Akıllı Yönetişim modelinde-
ki en büyük araç da Bilgi İletişim Teknolojileridir. 
Akıllı yönetim veya yönetişimde sadece toplumun 
değil, bir bireyin de rahatlıkla fikir beyan edip, ilgili 
makam veya kişilere ulaşması amaçlanmakta-
dır. Ayrıca yerel yönetimin veya ilgili yönetimin de 
kendisine ulaşması için tüm İCT metodları ile gay-
ret göstermesidir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanıl-
ması için izlenen stratejilerden ikisi e-Yönetim ve 
Dijital Yönetim temalarıdır. Dijital Yönetim ise an-
cak dijital teknolojiler ile mümkün olabilecektir. 
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Öte yandan dijital teknolojiler, Pandemi ile birlikte 
vatandaşlar için ne kadar gerekli olduklarını ka-
nıtladılar. Artık rahat ve belli standardın üstünde 
yaşamak için ve tabi ki yaşanan kente yaban-
cı kalmamak ve cehalete düşmemek için digital 
okuryazar olmak şart.

Evlerimize kapanıp, ofislerden, okullardan, ya-
kınlarımızdan, restoranlardan ve büyük toplantı-
lardan uzak kalırken; Dijital çözümler bizim, aile, 
akraba, işveren ve çalışan gibi daha birçok kişi 
ve grupla online olarak iletişim halinde kalmamızı 
sağladı. 

Pandemi önlemleri gereği ve hayatın devamı 
için birçok kişi veya kurum son bir yılda çok önem-
li bir dijital sıçramaya imza attı. Birkaç ay içinde, 
gerçekleşmesi yıllarca sürecek bir dijital dönüşü-
mü yaşadık. Yıllarca sürecek digital toplum deği-
şimini ve transformasyonunu bir kaç ayda gördük.

Dijital araçların günlük hayatımıza tamamen 
entegre olması ve bunların kullanımı, çevrimiçi 
öğrenmeyi, sosyal eşitliğin sağlanması, iklim deği-
şikliği ile mücadele, teknolojik farkındalık ve kültür 
seviyesinin artması gibi birçok faydayı da berabe-
rinde getirmiştir. 

 Şehirlerin akıllanması için, önce dijitalleşmesi 
gerekiyor.  Enerji, altyapı, trafik ve güvenlikle ilgi-
li dataların belli bir akıl ve stratejiyle yönetilmesi 
zorunlu hale geliyor.

Dijitalleşme bünyesinde e-devlet, nesnelerin 
interneti, big data, yapay zeka vb. gibi birçok uy-
gulama da önemli bir yere sahiptir. 

Özel sektör ve kamu yönetiminin bu dijital 
dönüşüme ayak uydurması ile beraber vatandaş 
merkezli yaklaşımının da etki alanı genişlemektedir. 
Bir başka ifadeyle, dijital dönüşüm vatandaşa 
daha fazla erişim ve müdahale alanı tanımakta-
dır.

Dijitalleşmeyle, ulusal ve yerel düzeydeki yö-
netimlerin veriye en kolay yoldan ulaşması ve 
gerektiğinde de kullanıcılara süratle sunulması 
amaçlanmıştır. Hızla kabul gören bu yeni model 
ile beraber büyük miktarda veri toplanmış, dijital 
ortam dev bir arşive dönüştürülmüştür.

Yapay zekâ, nesnelerin interneti, sensörler, bu-
lut bilişimleri, işlemciler ve mobil uygulamalarla 

birlikte büyük veri setleri ortaya çıkmıştır. Devasa 
boyutlara ulaşan bu verilerin anlamlı ve işlenebilir 
hale dönüşmesi durumundaysa birçok akıllı uygu-
lama devreye girmektedir. 

Öncesinde günlük hayatımıza e-Devlet 
uygulaması girmişti. E-Devlet’in hayata 
geçirilmesi ile kamu hizmetlerinin daha verimli ve 
düşük maliyetle karşılanması sağlandı.

Bu noktada, Avrupa Konseyi ve UNESCO tara-
fından sık sık kullanılan “e-Yönetişim” kavramına 
dikkat çekmek istiyorum. E-Yönetişim; “Kamu sek-
törünün bilgi ve hizmet sunumunun geliştirilmesi 
amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak, 
karar alma sürecine vatandaş katılımını sağla-
mak, daha sorumlu, şeffaf ve etkili yönetim an-
layışıyla hareket etmek” şeklinde tanımlanabilir. 
Dolayısıyla e-Yönetişimin ortaya çıkışı, vatandaş-
larla kamu görevlileri arasındaki ilişkiyi de kesinlikle 
kolaylaştırmaktadır.

Vatandaşımızın, en küçük derneğin hatta tek 
bir bireyin bile yönetimde söz sahibi olmasını sağ-
layan bu yönetim anlayışı bugün artık çok farklı 
boyutlara gelmiş bulunmaktadır. 

Vatandaşlar, şeffaf ve güvenilir bir yönetim an-
layışıyla, yönetimde söz sahibi olma ve karar alma 
mekanizmalarına katılma gibi çok özel pozisyon-
lara gelmişlerdir.

Örneğin biz Tuzla Belediyesi olarak yaptığımız 
mobil halk oylamasıyla, ilçemizde kararları vatan-
daşımızla beraber alıyoruz. Alabildiğimiz ölçekte 
en geniş kitleye konuyla ilgili soru yöneltip, olanlar-
dan aldığımız geri dönüşümle ortak karar alıyoruz. 
100 bin mesaj %15-20 geri dönüş bile olsa hete-
rojen bir 15-20 bin kişinin fikri çok anlamlı oluyor.  
Sonuçların ve ortaya çıkan düşüncelerin dikkate 
alınıp alınmadığı konusu şüpheye mahal verme-
mesi için ise daha gelişmiş yazılım teknolojilerini 
kullanmaya başlıyoruz. Bir ilk olacak olan Block-
chain tabalı halk uygulaması platformu ile Blok-
zincir teknolojisi kullanılarak verilerin daha güve-
nilir ve şeffaf hale getirilmesi, vatandaşa verilen 
hizmetin kalitesinin ve güven ilişkisinin artırılması 
hedeflenmektedir. 

Akıllı şehir vizyonunun gerçekleşmesinde, o 
şehirde yaşayan vatandaşlar büyük önem taşı-
maktadır. Akıllı şehirlerde yaşayan insanların yük-
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sek bilinç düzeyine sahip olmaları ve bilgi iletişim 
teknolojilerine gerekli ölçüde hâkim olmaları bek-
lenmektedir. Zira “akıllı toplum”; akıllı şehir yakla-
şımını benimsemiş ve bu yaklaşıma katkı sunarak 
yönetime katılımıyla akıllı şehir yaklaşımının etkili 
parçası olarak görülmektedir. Akıllı şehirlerde katı-
lımcılık genel olarak e-katılımcılık şeklinde yorum-
lanmaktadır. E-katılımcılık, bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin sunduğu imkânların katılımcılığı artırmak 
için kullanılması olarak değerlendirilmektedir. 

Bugün internetle birlikte teknolojik gelişmişlik 
seviyemiz de kısa zamanda, düşünülenden çok 
daha ileri seviyelere ulaştı. Datareportal’in tem-
muz ayında yayımladığı “Digital 2020: July Global 
Statshot” başlıklı rapora göre,  nüfusun %59’u in-
terneti aktif olarak kullanıyor. Bunların büyük ço-
ğunluğu aynı zamanda mobil internet kullanıcısı.

Sonuç olarak modern belediyeciliğin yeni ro-
tası akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllı şehirler, aynı 
zamanda dijital dönüşümün de çok önemli bir 

parçasıdır. Şehirlerin akıllanması için, önce dijital-
leşmesi gerekiyor.  Enerji, altyapı, trafik ve güven-
likle ilgili dataların belli bir akıl ve strateji ile yöne-
tilmesi zaruri hale geliyor.

Dijitalleşme, bulut bilişim, akıllı şebeke, nesne-
lerin interneti, açık veri analizi gibi teknolojik ge-
lişmeler ve uygulamalarla şeffaf, daha güvenilir, 
vatandaş merkezli ve yönetimde söz sahibi olan 
yönetişim anlayışı ile yeni bir devir başlamış bulun-
maktadır. 

Bu gelişmelere; 5g ve bıg data ile açık veri uy-
gulamalarına şehirlerin de, bireyler ve evler gibi 
nesnelerin interneti vasıtası ile katılmasıyla, haya-
tımızın ve şehrimizin nereye evrileceğini düşünmek 
bile heyecan verici. Belki futuristik anlamda tek-
nolojik singularite çok uzak görünse de, gelecekte 
ortak karar alabilecek teknolojik alt yapı ile daha 
yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte kurabiliriz. 

Bilimle, teknolojiyle hayata iyi bakın, güzel ba-
kın. 


