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AKILLI ŞEHiRLER ve
AKILLI EKONOMi

Dr. SADi YAZICI*

1Teknoloji, sadece bugün değil, gelişmişlik düze-
yine paralel olarak uzun yıllardır şehirler tarafından 
kullanılıyor. Dönüşüme yol açan teknolojilerin; bü-
yük kentlerin ve metropollerin sorunlarını çözme 
potansiyeline sahip olması, teknolojinin kullanım 
hızını da giderek artırıyor. Bunun sonucu olarak da 
kentsel alanlar “akıllı şehirlere” dönüşüyor. 

Yenilikçi teknolojiler, yaşanan bu döşümün itici 
güçlerinden yalnızca bir tanesini oluşturuyor. Bu nok-
tada “data-veri” kavramları da dikkat çekiyor. Akıl-
lı şehirlerin, akıllı çözümlerin can damarı olan “veri” 
konusundan bir önceki yazımda bahsetmiştim. 

Şehir sakinlerinin gerçek ihtiyaçlarına karşılık ve-
recek ve onlar tarafından anlamlı bulunacak akıllı 
çözümleri yaratmak için, verinin gücünden fayda-
lanılması önemli bir zorluk ve zorunluluk olarak öne 
çıkıyor. 

Akıllı kentler, teknolojinin yardımıyla çevrenin 
ve kentlilerin yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler 
oluşturmayı hedeflemektedir. Kent ve çevre sağlı-
ğı üzerinde olumlu etki oluşturan akıllı kentler, aynı 
zamanda ekonomik avantajları da beraberinde 
getirmektedir.

Özellikle akıllı şehirler için düşündüğümüzde, 
sürdürülebilirliğin sağlanması ve enerji konusun-
da verimlilik elde edilmesi, döngüsel ekonominin 
temel prensipleri arasında yer alıyor. Üretim sü-
reçlerinde kullanılan materyallerin tekrardan de-
ğerlendirilmesi ve sürecin dışına hiçbir maddenin 
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çıkarılmadığı gibi sürecin içine de hiçbir maddenin 
dahil edilmemesi, döngüselliğin sağlanmasında 
büyük rol oynuyor. Ve tabi ki temiz enerji kullanımı-
nın yaygınlaştırılması da bu noktada büyük önem 
arz ediyor ve umut vadediyor.

Türkiye’de hayata geçirilen akıllı kent uygula-
malarının hem kent yaşamına hem de ekonomiye, 
önemli oranda katkı sunduğu çok açıktır. Belediye-
lerin öncülük ettiği akıllı kent uygulamaları, beledi-
yeler arasında örnek teşkil etmekte ve bu uygula-
malar her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Kentlerde 
görülen bu uygulamalar, ülke ekonomisi açısından 
da önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu ekonomik 
avantajlar, çevreye önemli katkılar sunan yeşil eko-
nomi kapsamında değerlendirilebilir.

Akıllı kent uygulamalarından yeşil ekonomi ile 
ilişkilendirilebilecek olan uygulamalar; çöpten ve 
atık sulardan enerji elde edilmesi, atıkların geri dö-
nüşümü ve güneş enerjisinden elektrik elde edilme-
si olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Akıllı 
kent uygulamaları kapsamında kentlerde hayata 
geçirilen bu uygulamalar, aynı zamanda “yeşil iş” 
olarak nitelendirilen yeni istihdam alanlarının da 
oluşmasını sağlayacaktır.

Bugün dünya nüfusunun %55’inin şehirlerde 
yaşamasına karşın, küresel gelirin %80’i kentlerde 
üretiliyor. Bu oran ülkemizde %90’lar seviyesinde. 
Dolayısıyla şehirleşme ve ekonomik kalkınma, bir-
birini tamamlayan, doğrudan etkileyen süreçlerdir.

Son analizlere göre akıllı şehirlerin getirdiği yeni-
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likler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 
20 trilyon dolarlık bir katkı sağlamış olacak. 20 trilyon 
dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 
27 ülkenin daha katılması demektir oluyor. Bu tekno-
lojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir 
küresel rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. 

Şimdi bir de yazımızın başlığında yer verdiğimiz 
“Akıllı Ekonomi” kavramına bakalım. Akıllı Ekonomi; 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına bağ-
lı olarak, ekonomik verimliliği artırarak, üretim ve 
tedarik sürecinin hızlandırılması yönünde yapılan 
çalışmaları içeren çok yeni bir kavramdır. 

Akıllı Şehirler;

• Nitelikli işgücü ve girişimciliğin hâkim olduğu

• Yenilikçi ve rekabet gücü sunan güçlü sosyal ağ-
ların bulunduğu

• Bilgiye dayalı, kaynaklarını etkin kullanan ekono-
mik faaliyetlerin yoğun olduğu

• Çeşitli ekonomik faaliyetlerde derin uzmanlaşma 
sahibi kümelerin bulunduğu

 Bunları destekleyen ileri teknoloji altyapılar, yerel 
yenilik sistemleri, kurumlar ve bütünleşik uzmanlaş-
maya dayalı kalkınma anlayışının bulunduğu yer-
lerdir. (Caragliu vs. 2011; Komninos, 2011; Kourtit and 
Nijkamp, 2012)

• Döngüsel Yeşil Ekonomi

• Dijitalleşen Ekonomi faaliyetleri öne çıkmaktadır.

Akıllı şehirlerin akıllı ekonomi ile birlikte daha 
fazla ticaret hacmi oluşturması demek, aslında is-
tihdam açısından da şehir için çok önemli bir kaza-
nım demektir. 

Akıllı şehir yönetimi tüm kaynakların yönetimin-
de olduğu gibi ekonomik faaliyetleri ve ekonomik 
katma değerleri oluştururken, istihdama yönelik 
çalışmaları da beraberinde getirecektir. Örneğin 
işsizlik oranlarının düşmesine, nitelikli işgücü ihtiya-
cının artmasına, nitelikli işgücünün yanında nitelik-
siz iş gücünün de ihtiyaç haline gelmesine neden 
olacaktır.

Aslında dünya ekonomisinin %85’inin şehirler-
de olması ve şehirlerin daha akıllı hale gelmesi ile 
birlikte çok önemli bir misyonu daha yüklenmiş olu-

yor. Örneğin akıllı tarım… Akıllı tarımla, gelişen tek-
nolojinin bilimsel gelişmeler ışığında daha verimli 
bir şekilde kırsal alanlara sunduğu kolaylıklar öne 
çıkıyor.  

Bu noktada şöyle bir kısa özet geçebiliriz: Akıllı 
ekonomi, akıllı şehir konseptlerinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Akıllı şehir ile birlikte verilerin kulla-
nılması, açık ve verimli kullanılması hayatı birçok 
açıdan kolaylaştıracaktır. Zira bu yönde geliştirilen 
aplikasyonların ve hayatı kolaylaştırmaya dönük 
tasarlanan yeniliklerin ortaya çıkması, ekonomik 
faaliyetlerin de hızlanmasına kapı açacaktır. Bu da 
hem farklı iş sahalarına zemin hazırlayacak hem de 
istihdama katkı sunacaktır. Yani akıllı şehirler hem 
doğrudan hem de dolaylı olarak birçok açıdan ülke 
ekonomisine ve ülkenin gelişmişlik düzeyine olumlu 
anlamda etki edecektir. 

Bu noktada bazı kesimler tarafından ısrarla bir-
takım şüpheler ve eleştiriler ortaya atılmaktadır. 
Özellikle gelişen teknolojinin, başta işsizlik olmak 
üzere çeşitli sosyal ve ekonomik sorunları da be-
raberinde getireceği endişesi ifade edilmektedir. 
Buna delil olarak da sanayi ve üretim alanındaki 
robot teknolojiler ve işten çıkarmalar gösterilmek-
tedir. Aslında bu korku tamamen yersiz bir bakış 
açısına dayanmaktadır.  Bu korku, sanayi devri-
miyle birlikte insan hayatına giren buhar makine-
lerinin icadından sonra yaşanan korkudan farklı 
değildir. Buhar makinelerinden sonra yaşanan “in-
sana ihtiyaç kalmayacağı” korkusu ile robot tek-
nolojilerinden sonra ortaya çıkan “insana ihtiyaç 
kalmayacağı” korkusu çok benzerdir.  Oysa yeni 
teknolojilerle birlikte yeni istihdam alanlarının mey-
dana geleceği, yeni meslek gruplarının gelişeceği 
ve belki de insana daha fazla ihtiyaç duyulacağı 
bilinmelidir. Çünkü her teknolojik gelişme, yeni ve 
farklı istihdam kaynaklarını da doğurur. Ayrıca fizik-
sel gücün yanında zihinsel gücün de öne çıkacağı 
çalışma alanları yaratır. Bu da “alın terinin” yanın-
da, buna ek olarak “akıl terine” de ihtiyaç duyula-
cağı anlamına gelir. 

Atılacak “akıllı adımlar” ile birlikte bir ülkede böl-
gelere, coğrafi özelliklere, kültüre ve hatta iklime 
göre yapılacak yatırımlar, tüm dengeleri ve alış-
kanlıkları değiştirecek, her açıdan maksimum dü-
zeyde verim alınması sağlanacaktır. Başta ekono-
mik katma değer olmak üzere; istihdam, ulaşım, alt 
yapı ve yeni iş sahaları gibi birçok başlıkta önemli 
atılımlar yaşanacaktır. Bu başlıkların, yaratacak-
ları çarpan etkisiyle çok daha büyük ölçüde fayda 
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sağlanacağı da unutulmamalıdır.  Özellikle de geri 
dönüşüm, sıfır atık ve karbon ayak izi gibi konularda 
akıllı şehir uygulamalarından faydalanıldığında, 
çok daha fazla ekonomik katma değer elde edile-
cek ve buna bağlı olarak yoğun bir iş gücüne ihti-
yaç duyulacaktır.   

Şimdi Döngüsel Yeşil Ekonomi başlığına tekrar 
dönelim ve çeşitli örnekler üzerinde duralım. Bu ko-
nuda aslında birçok belediyemizi örnek verebiliriz. 
Mesela Türkiye’de ilk akıllı kent uygulaması 2000 
yılında “Bilişim Vadisi Projesi” ile Yalova’da başlatıl-
mıştır. Akıllı kent projeleri Ankara, Kocaeli, Eskişehir 
ve Bursa kentleri ile devam etmiş, sonrasında Türki-
ye’nin farklı kentlerinde de görülmeye başlanmıştır.

Yeşil Ekonomi kapsamında da Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin çöplerden ürettiği elektrik enerjisi, 
yeşil ekonomi ile ilişkilendirilebilecek bir akıllı kent 
uygulamasına örnek gösterilebilir. Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından kurulan, toplamda üç 
adet tesiste metan gazından elektrik üretilmekte-
dir. Bu tesislerde 2020 yılında 78 milyon 294 bin 638 
kilovat elektrik üretilmiştir.

Tuzla ilçesi özelinde ise 4.250m2 alanda 1.386 
adet güneş paneli ile 2018 yılında İstanbul’un kamu 
alanındaki en büyük güneş enerji sisteminin hizme-
te açıldığını vurgulamak isterim. 

Güneş Enerji Santrali ile 650MWh elektrik 
üretilerek yıllık 216 konutun ve Tuzla Belediyesi Şe-
lale Eğitim Parkı’nın enerji ihtiyacının karşılandığı-
nı ifade etmek isterim. Çevre dostu ve temiz enerji 
kaynağı. Bu gibi detaylar çok önemli. Biz Tuzla Be-
lediyesi olarak Güneş Enerji Santrali ile her yıl 25 bin 
ağacın kurtulmasını sağlıyoruz. Ayrıca 273.354 kg 
Karbondioksit salınımını engellemiş oluyoruz. 

Öte yandan Tuzla Belediyesi olarak her yıl ha-
nelerden ve işletmelerden topladığımız atık yağları 
geri kazanım tesislerine naklediyoruz. Her yıl ilçem-
izde bulunan okullarda Bitkisel Atık Yağ Toplama 

Yarışması düzenliyoruz. Hanelerden gelen bitkisel 
atık yağ toplama kampanyaları yapıyor, buna kar-
şılık çeşitli hediyeler veriyoruz. Bu hediyelerle hem 
bu konudaki farkındalığın artırılmasını sağlıyor hem 
de kampanyaları cezbedici hale getiriyoruz. 

2021 yılında; 2020 yılına oranla bitkisel atık 
yağ toplama faaliyetimizi %20 oranında artırarak 
43.000 litre bitkisel atık yağın sulara karışmasını 
önledik. Ayrıca 43 milyar litre suyumuzun kirlen-
mesinin de önüne geçtik.  Toplanan atık yağları-
mız biodizele dönüştürüldü. Bu sayede de 454 ton 
CO2 karbondioksit salımını engellemiş olduk. Tam 
255.000.000.000 litre suyun kirlenmesini önledik. 

Bu aşamada şu noktaya özellikle vurgu yapmak 
istiyorum: 1 litre bitkisel atık yağ, 1 milyon litre suyu 
kirletiyor. Çevresel etki açısından ne yazık ki rakam-
lar gerçek. Bu faaliyetlerimizi gerçekleştirerek Sıfır 
Atık Projesi kapsamında yer altı suyu ve toprak kirli-
liğini önlemekteyiz ayrıca atıkları geri kazandırarak 
ülke ekonomisine katkı sunmaktayız. 

Tuzla ilçemizde 5 adet Organize Sanayi Bölgesi 
bulunuyor. Tuzla Marina ile beraber şehir ekonomi-
sine katkımız oldukça fazla. Ayrıca sağladığımız is-
tihdam ile birlikte vatandaşlarımızın ekonomiye ve 
üretime katkısı da oldukça büyüktür. 

Akıllı kent uygulamaları teknolojiden fayda-
lanmak suretiyle kent yaşamını kolaylaştırması ve 
ekonomik açıdan avantajlar sunması yönünden 
önemlidir. Ekonomik, toplumsal ve çevre bakımın-
dan önemli avantajları bulunan yeşil ekonomi-
nin, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde 
önemli etkilerinin olacağı düşünülmektedir. 

Özellikle çöplerden ve atık sulardan elektrik 
üreten tesislerin kurulması, geri dönüşüm 
uygulamaları ve güneş enerjisinden elektrik üreten 
tesislerin kurulması gibi akıllı kent uygulamaları hem 
yerele hem de ülke ekonomisine önemli katkılar 
sunmaktadır.


