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YEREL YÖNETiMLERDE UYGULANMASI:
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1Öz

Güncel teknolojik gelişmeler ışığında beledi-
yecilik hizmetleri noktasında yeni bir dönem baş-
lamıştır. Küreselleşme ile birlikte dünyanın hangi 
noktasında bir gelişme yaşanırsa hızlı bir etkileşim 
içerisinde diğer bir noktada hissedilmektedir. Ye-
rel yönetimler açısından teknolojik gelişmeler yeni 
bir yolculuk başlatmıştır. 

Ülkeler ve şehirler yönetimsel olmak üzere bir-
çok açıdan yeni uygulamalarla karşılaşmaktadır. 
Çağımızın hızla gelişen teknolojik uygulamaları 
yerel yönetimleri de etkisi altına almıştır. Aynı za-
manda kırsaldan şehirlere artan göç etkileri de 
hızlı ve verimli çözüm yollarına ihtiyaç duyurmak-
tadır. Bu noktada nüfusun etkisinin yönetimsel 
anlamda ihtiyaçlara hızlı cevap vermesi için tek-
nolojik uygulamalar devreye girmiştir. Akıllı şehir-
ler uygulamaları gündemde yer edinmeye baş-
lamıştır. Yıllar geçtikçe şehirlerin artan nüfusunun 
yanında ihtiyaçlarında da artış ve çeşitlilik yaşan-
maktadır. Bu noktada Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi Bilgi İşlem Dairesi olarak şehirde yaşanan 
sorunlara ya da ihtiyaçlara akıllı şehirler uygula-
maları ile çözüm aranmaktadır. Yerel yönetimler 
ve bilişim teknolojileri arasındaki ilişkiler çalışma 
içerisinde değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehirler, Yerel Yönetim-
ler, Bilişim, Teknoloji.

1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1. Giriş 

Yerel yönetimler şehirlerin sorunlarını çözü-
me ulaştırmak açısından teknolojik gelişmelerle 
birlikte hareket etmektedir. Vatandaşın beklenti 
ve taleplerine hızlı ve yerinden cevap verebilmek 
için teknolojik hamlelere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Dünya’da yaşanan teknolojik gelişmeler şehirlerin 
yönetimi açısından önemli bir vizyon oluşturmak-
tadır. Hızla gelişen şehirleşme modellerinin ya-
nında teknolojinin gelişim ve değişim göstermesi 
önemli bir etkene sahip olmuştur. Verilerin yerel 
yönetimler açısından kullanılmasından korun-
masına, hizmetlerin yerelde kalkınma hedeflerine 
ulaştırılmasından vatandaşın fayda ve isteklerinin 
gerçekleştirilmesine kadar birçok hususta etkileri 
bulunmaktadır. 

Gelişen teknoloji hamleleri yerel yönetimler 
alanında şehirleri de etkisi altına almaktadır. Ül-
keler ve şehirler gelişim hamlelerini teknolojik ye-
niliklerle gerçekleştirir. Dolayısıyla değişimin önü-
ne geçilemeyeceği, bilinen bir gerçektir. İnsanların 
yaşadıkları alanların nüfus olarak artış göstermesi 
ve mekânsal anlamda genişlemesi şehir sorun-
larının artışında da etkili olmaktadır. Bu noktada 
hızlı çözüm yollarının geliştirilmesi gerekmektedir. 
Yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarına bakıl-
dığında oldukça geniş alana sahip olduğu bilin-
mektedir. Toplu taşıma hizmetlerinden su ve ka-
nalizasyon hizmetlerine, kültürel ve sosyal donatı 
alanlarından spor ve sanatsal etki alanlarına ka-
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dar birçok alanda hizmet verilmektedir. Artan nü-
fusun ihtiyaçlarına cevap verme noktasında özel-
likle büyükşehirlerde teknolojik hamleler ihtiyaç 
olmaktan öte zaruret oluşturmaktadır. Bu nokta-
da akıllı şehir uygulamalarına Balıkesir ölçeğinde 
örnekler verilmektedir. Çalışma içerisinde “Akıllı 
şehir nedir?, Akıllı şehir uygulamaları nelerdir?, Akıllı 
şehir uygulamalarının avantaj ve dezavantajla-
rı nelerdir?, Akıllı şehir hamleleri fırsat mıdır?” gibi 
sorulara yanıt aranmaktadır.

2. Yerel Yönetimler ve Bilgi Teknolojileri

Yerel yönetimler, vatandaşın doğrudan ulaşa-
bildiği yerinden yönetim anlayışına sahip önemli 
karar alma mekanizmalarındandır. Yerel yönetim-
ler, şehrin sorunlarının belirlenmesinde birçok hu-
susta çözüm aktörüdür. Yerel yönetimler aslında 
şehir dinamizmini sağlayan en önemli kurumlardır. 
Bu nedenle çözüm ortakları arasında kurumlar 
ve kuruluşlarda yer almaktadır. Yerel yönetimlerin 
çeşitlilik arz eden sorumlulukları açısından farklı 
bilim dallarının da devreye girmesi gerekmektedir. 
Yerel yönetimlerin en çok iletişim halinde olduğu 
alanlardan biri de teknoloji olmaktadır. Bilgi ve 
veri yerel yönetimler açısından kaçınılmaz konu 
başlıklarıdır. Bilgi ve teknolojiyi bir araya getirerek 
yerel yönetimler alanında yol haritası çıkarılması 
gerekir. Şehirdeki her bilgi vatandaşın hizmetinde 
kullanılması açısından sağlıklı veri haline dönüştü-
rülmelidir.  

Yerel yönetimlerde bilgi teknolojilerine yönelik 
yatırımlar günden güne artış göstermektedir. Ye-
relde teknolojiden istifade edilmesinin hedef ve 
amaçları arasında iki eksen bulunmaktadır. Bun-
lardan ilki vatandaş memnuniyet düzeyinin arttı-
rılması, bir diğeri ise hizmetlerin doğru ve verimli 
bir şekilde en hızlı biçimde vatandaşa ulaştırılma-
sıdır. 

Teknolojinin vermiş olduğu imkanların yerel yö-
netimlerle buluşturulması, yerelde hizmet anlayı-
şının kalitesinde önemli bir etkiye sahiptir. Toplum 
içerisinde yaygın olarak kullanılan teknoloji ens-
trümanları, gelişen teknoloji atılımları ile yaygınlık 
göstermektedir. Akıllı telefonlar, internet ağının 
genişlemesi, teknolojik programlar vb. tüm geliş-
meler yerelde de hissedilmektedir. Vatandaşların 

teknolojik imkanlara ulaşılabilirliğinin yaygınlaş-
ması ile yerelde hizmetlerin gerçekleştirilmesin-
de önemli bir ivme oluşmuştur. Yerel yönetimler 
de bu doğrultuda hizmet ulaştırma yöntemlerini 
güncelleme yoluna gitmiştir. Akıllı şehir uygulama-
ları gündemin içerisinde önemli bir yer edinmeye 
başlamıştır.

3. Akıllı Şehirler

Akıllı şehir uygulamaları ile birlikte şehirlerin so-
runlarına anlık müdahale imkânı oluşmuştur. Akıllı 
şehir teknolojilerinin uygulandığı şehirlerde yaşa-
yan bireylerin ihtiyaçları, bu teknoloji imkanlarını 
kullanmayan şehirlere nazaran daha hızlı ve daha 
az maliyetli bir şekilde karşılanmaktadır. Şehirdeki 
her alanda nüfuz eden sensörlerden elde edilen 
veriler işlenerek anlamlı bir hale dönüştürülmekte-
dir. Tüm akıllı sistemler ile etkileşim halinde oluna-
rak şehir yönetiminde kolaylıklar sağlanmaktadır 
(Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2019: 47).

Akıllı bir şehirde elde edilen veriler şehrin 
sorunlarını tespit etmekte önemli derecede 
kolaylık sağlamaktadır ve sorunların doğru 
tanımlanmasına imkan tanımaktadır. Şehrin ak-
törleri arasında etkili bir dayanışma ve işbirliğine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Anlık gelen veri akışı saye-
sinde hızlı karar alma mekanizmaları işlevsel hale 
gelebilmektedir. 

Şehrin sorunlarına sadece kısa vade de değil 
uzun vade de çözüm yollarının bulunmasına im-
kân sağlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma he-
deflerinin gerçekleştirilmesi için çevre, enerji, iklim 
ve doğal kaynakların korunmasına kadar önemli 
şehir hedefleri planlanmaktadır. 

Akıllı şehirler, dijital veriler sayesinde vatandaş 
odaklı, katılımcı bir yönetimin benimsenmesini 
desteklemektedir. Tüm bu sürecin içerisinde akıl-
lı şehir, var olanın yanında yeni bir yerel yönetim 
anlayışını ortaya çıkarmaktadır (Memiş ve Baba-
oğlu, 2018: 151).

4. Akıllı Şehir Uygulama Örnekleri

Akıllı şehirler; verimlilik esaslı teknolojiyi oluştur-
maktadır. Bu noktada dört temel esas üzerine ku-
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ruludur. Yazılımlar, donanımlar, sistem ve alt yapı 
üzerinedir. Bu modelin tanımlanması açısından 
varlıkların veriye, verinin bilgiye dönüştüğü model 
olarak adlandırılabilir. Konforlu yaşam döngüsüne 
sahip her şey yerel yönetimlerden başlar. Burada 
şehirlerin konforlu yaşam döngüsüne sahip olması 
için teknolojinin önemi çok fazladır. Gayrimenkul-
lerin doğru tespit edilmesi finans yönetimine kat-
kı sağlar. Vatandaş-belediye arasındaki bağların 
doğru kurulması elzemdir. Vatandaş taleplerinin 
yerel yönetimlere ulaştırılması noktasında tekno-
loji büyük rol oynar. 

Örneğin CRM dediğimiz müşteri ilişkileri yöne-
timi doğru kurgulanırsa vatandaş talepleri tekno-
loji enstrümanları ile veri tabanına kaydedilir. Be-
yaz masalardan, çağrı merkezlerinden, interaktif 
belediyecilikten, sosyal medyadan gelen vatan-
daş talepleri, veri tabanına kaydedilip doğru ana-
liz edildiğinde sorunlar hızlıca takip edilmiş olur. Bu 
tespitlerin her birinde teknolojik adımlar yer alır.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha büyük 
veriler konuşulmaya başlanmaktadır. Kişisel veriler 
ve varlık verileri artık büyük veriyi oluşturmakta-
dır. Doğal olarak bu da siber saldırıları gündeme 
getirmektedir. Kurumlar bu saldırıları önlemek için 
ciddi yatırım harcamalarına başvururlar. Bugün, 
ülkelerle yarışacak düzeye gelen sosyal medya 
uygulamaları bile siber saldırılar karşısında aciz 
kalmaktadır. Bu noktada acil eylem planlarına 
yönelik politika geliştirilmesi zaruret halini almıştır. 
Yerelde de şehir hizmetlerine yönelik gerçekleş-
mesi muhtemel saldırılara karşı teknolojik sistem-
ler geliştirilmelidir. Teknoloji yaşam içerisindeki bir 
birey gibi canlı bir organizmadır. 24 saat aktivi-
tesini sağlamak durumundadır. Veznenin tahsilat 
yaparken kullandığı program veya sistem arızaya 
düşmemelidir. 

Emlak beyannamesinde bulunacak bir vatan-
daş sistemin aksaklığı olmadan işlemlerini sağ-
lıkla yürütebilmelidir. İmar veya ruhsat işlemleri-
ne hızlıca yanıt verilebilmesi açısından sistem alt 
yapısında herhangi bir aksaklık olmamalıdır. Ya-
şanabilecek olumsuz bir olaya karşı afet yönetim 
bilgi sistemi teknolojik olarak da ele alınmalıdır. Bu 
açıdan bakıldığında afet yönetim bilgi sistemi çok 
fazla önem taşımaktadır. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı top-

lu taşıma sistemlerinden akıllı trafik uygulamaları-
na, drone ile akıllı sayaç uygulamalarından mobil 
hizmet ağına kadar birçok noktada vatandaşla-
rın ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmaktadır. 
Yaygın internet ağının genişletilmesi açısından 
şehrin meydanlarındaki teknolojik enstrümanlar 
güncellenerek yenilenmektedir. Şehirde yaşayan 
dezavantajlı gruplardan ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara, şehirdeki konut yapısından ulaşım ağına ka-
dar birçok alanda sayısal verilerin toplanmasına 
önem verilmektedir. 

Burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı olarak yeni nesil teknolojiler 
kullanmakta ve sensörlerle veri toplanmaktadır. 
Şehir ulaşım araçlarına monte edilen sensörler 
aracılığıyla hava kirliliği, gürültü kirliliği ve bozuk 
yolların tespiti gerçekleştirilmektedir. Bu doğrul-
tuda yapılacak her çalışmanın daha anlamlı ve 
yerinde olacağı planlanmaktadır. Teknolojik ge-
lişmeler artık lüks olmaktan öte zorunluluk halini 
almıştır. Bu gelişime ayak uyduran şehirler, sorun-
larını daha iyi bir şekilde sonuca ulaştırma imkânı 
elde edebilecektir. 

5. Bilgi Teknolojilerinin Güvenliğinin Sağ-
lanması

Bilgi teknolojilerinin güvenliğinin sağlanma-
sı için dünya genelinde yaygın olarak kullanılan 
uluslararası standartlardan olan ISO/IEC 27001 
Bilgi Güvenliği Standartı kuruluşların,  bilgi gü-
venliğinin en temel gereksinimleri olan “gizlilik”, 
“bütünlük” ve “erişilebilirlik” ilkelerini sağlaması-
nı amaçlamaktadır. Bilgilerin izinsiz erişimlerden, 
kullanımından, ifşa edilmesinden, yok edilmesin-
den, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden 
korunması gerekmektedir. 

Bu üç temel unsurdan herhangi birinin zarar 
görmesi ile güvenlik zafiyetinin oluşması mümkün 
olur. Bilgi teknolojileri güvenliği ile asıl amaç verile-
rin güvenliğini sağlamak ve çeşitli nedenlere bağlı 
olarak ortaya çıkabilecek güvenlik problemlerinin 
önüne geçmektir. Bilgi güvenliğini sağlamak için 
bir takım politikalar geliştirilmelidir (https://www.
siberportal.org/).

Bu politikalar;
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• Ağ güvenliği  (network security)

• Uç/son nokta/kullanıcı güvenliği  (endpoint se-
curity)

• Veri güvenliği (data  security)

• Uygulama güvenliği  (application security)

• Kimlik ve erişim yönetimi (identity and access 
management)

• Güvenlik yönetimi (security management)

• sanallaştırma ve bulut (virtualization and cloud)

kategorilerine göre geliştirilebilir ve teknolojik 
yöntemleri belirlenebilir (http://www.egisbilisim.
com.tr ).

Bu doğruda Bilgi güvenliği koruma yöntemle-
ri kadar bilgiler için tehdit oluşturan durumları da 
bilmek önemlidir. Çünkü koruma yöntemlerinin 
geliştirilmesinde tehditleri bilmek nasıl bir önlem 
alınması gerektiği hakkında bilgi verir. Bilgi güven-
liği için tehdit unsuru olan durumlar: Zararlı yazı-
lımlar, Sosyal mühendislik saldırıları, Omuz sörfü, 
Çöp karıştırma yöntemi, Truva atı virüsü, Rol yap-
ma yöntemi, Tersine sosyal mühendislik, Oltalama 
yöntemi sayılabilir.

Bunların her biri bilgi güvenliği için bir tehdit 
anlamına gelir. Her biri kendi içerisinde farklı yollar 
ile bilgilerin ele geçirilmesi için çalışır. Ayrıca fark-
lı yöntem ve teknikleri olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Örneğin biri e-posta yolu ile bilgilerin ele 
geçirilmesi için uğraşırken bir başkası ise virüs ola-
rak bilgilerin bulunduğu ortama sızar ve bu şekilde 
bilgileri çalmaya çalışır.

Bilgi güvenliği korunma yöntemleri ise tehditler 
ışığında geliştirilmiş ve buna göre yapılan çalışma-
lar ile ortaya çıkmıştır. Bilgi güvenliği korunma yön-
temlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

• Bilgi güvenliği hakkında çıkan en güncel haber-
leri yakından takip etmek

• Tehditlere karşı gerekli konularda eğitim almak

• Sahte ve rol yapan girişimlere karşı bilinçli olmak

• Sistem güvenliği için gerekli antivirüs ya da tro-

jan temizleyici yazılımlar kullanmak

• İşletme içerisinde kaynağı bilinmeyen e-posta-
ları açmamak

• Güvenilmeyen yazılıları şirket ya da işletme bilgi-
sayarına indirmemek ya da kurmamak (http://bid.
ankara.edu.tr/).

Bilgi güvenliği konusunda tehdit oluşturan un-
surların bilinmesi gerekli önlemlerin alınmasına ve 
çalışanların daha bilinçli bir şekilde davranma-
sına yardımcı olur. Çünkü tehditlerin bilinmesi ile 
alınması gereken önlemler de belirlenir ve buna 
göre bir korunma süreci yürütülür. Aksi takdirde hiç 
beklenmedik anda bilgilerin ele geçirilmesi ve bilgi 
güvenliğinin zafiyete uğraması mümkündür. Bilgi 
güvenliğinin sağlanmasından  herkes sorumludur. 
Unutulmamalıdır ki “bir zincirin en zayıf halkası ka-
dar sağlamdır.”  

6. Sonuç

Daha sağlıklı kent yaşamı için teknolojinin 
önemi ve gerekliliği herkesçe kabul görülmeli ay-
rıca teknik donanıma sahip olmak gerekmektedir.  
Böylece bilinçli teknoloji kullanımı ile tehditler fır-
sata dönüşecektir. 

Güçlü donanımlar ve yazılımlar ile toplanan 
verilerin depolanması ve iletişimin kesintisiz sağ-
lanması için komple çalışan yapılar kurulmalıdır.  
Sağlam bir metodoloji ile konfigüre edilmiş yapı-
larda bilişim sistemleri hem veri toplar, hem gü-
venliği sağlar, hem de bu veriler anlamlandırılıp 
karar verme mekanizmalarında kullanılır. Unut-
mamalıdır ki veri arttıkça sistemlerin büyüklüğü 
de artacak bu da güvenlilik politikalarını ve dona-
nımların teknik bakımlarını ön plana çıkaracaktır. 
Sistemlerin sürekliliği takip edilmezse ciddi prestij 
kayıtları bizlere yaşatacaktır. 

Teknolojinin yerel yönetimlerde yaygınlaştı-
rılması için çaba sarfetmek, yetkin personeller 
yetiştirmek, karar vericilere veriye dayalı politika 
mottosunu benimsetmek kentte yaşayan herkes 
için alışılmışın dışında huzurlu yaşam döngüsünü 
de sonucu olacaktır.

Teknoloji dediğimiz yapı kentlere fayda sağla-
dığı gibi, tehditleri de beraberinde getirmektedir. 
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Sistemlerin maliyetleri, yazılımların yönetilmesi, bu 
verilerin depolanması ve iletişimin kesintisiz sağ-
lanması gibi olaylar için hem zorlu hem de komple 
çalışan zorlu bir süreç olduğunu da unutmamak 
gerekir.  

Bilişim teknolojilerinin güvenliğinin sağlanması 
için yazılım, ekipman, donanım vb. elemanların 
güvenliğini sağlamak adına kurum dışı unsur-
ların yanı sıra kurum içi yetkisiz personel ve di-
ğer tehditlerinde önüne geçmek gerekir. Kurum 
dışı tehditler için dünya genelinde kabul görmüş 
çözümler kullanılarak güvenlik sağlanabilir. Fakat 
şu da unutulmamalıdır ki hiçbir zaman yüzde 
yüz güvenlikten bahsedemeyiz. Bilgi Teknolojileri 
Güvenliği hep “Tehditleri ve yaratacakları 
etkileri daha aza nasıl indirebiliriz” yaklaşımıyla 
benimsenmelidir. 

Günümüzün iletişim araçları hiç şüphesiz tek-
noloji platformlarıdır. Kendimizi teknolojinin esiri 
değil, veziri olmaya şartlamalıyız. Kişisel verilerin 
önemi her geçen gün artmakta olup önlemlerimi-

zi erken almak, genç girişimcilere yerli platformla-
rın geliştirilmesin de destek olmalıyız.
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