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“Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye
hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların
ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük
hayatını kolaylaştıracak tüm Akıllı Şehir uygulamalarını
destekleyeceğiz.”
“Akıllı şehirler inşa etmenin peşinden koşuyoruz.”
“Şehirlerimizin geçmişteki yahut bugünkü ihtiyaçlarını değil,
gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya
koyuyoruz.”
“Gelecek nesillerimize medeniyetimizin izlerini bulacakları,
iftihar edecekleri, kimliği olan şehirler bırakacağız.”
“Aslolan nedir? Aslolan insandır. İnsana imkân
hazırlayacağız.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Cumhurbaşkanı

“Teknolojik gelişmelerin nimetleri, akıllı şehirler kavramıyla
kent hayatına yansıyor. Şehri oluşturan unsurlardan biri
kültür, diğeri insanın mutluluğudur. Dikkate alınması gereken
kültürel dokuyu koruyan, kendi öz kimliğini yansıtan şehirler
inşa etmektir. Şehirleri akıllandırırken tarihe de, kültüre de sıkı
sıkıya sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum.”

Murat KURUM
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
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Ülkemizde ve dünyada şehir nüfusları gün geçtikçe artmakta, bu hareketliliğin
sonucu olarak şehirler altyapı, uygun fiyatlı konut, su, çevre temizliği, sağlık
hizmetleri, ulaşım ve güvenlik gibi birçok konuda meydana gelen yeni ihtiyaçlarla
başa çıkmak zorunda kalmaktadır.
Bu ihtiyaçlara cevap verilmesinde ve hatta bu beklentilerin kentsel kalkınmaya
yönelik fırsatlar oluşturmasında “akıllı şehir” kavramı öne çıkmaktadır.
Akıllı şehir; sunduğu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilme kabiliyeti ile
sürdürülebilir kalkınma, rekabet gücü ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında
kazanımlar oluşturacak, yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişmeye katkı
sağlayacak, şehirlerimizin tarih ve medeniyet perspektifini yansıtacak şekilde
hazırlanmasına hizmet edecektir. Bununla birlikte, akıllı şehirlerin hayata geçirilmesi
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda belirtilen “Sürdürülebilir
Şehirler ve Topluluklar”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”
ve “İklim Eylemi” gibi birçok amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Ülkemizde tüm dünyaya paralel olarak akıllı şehir uygulamaları her geçen gün
yaygınlaşmakta, dolayısıyla akıllı şehir çalışmalarının ulusal ölçekte planlanması ve
bu çalışmalara yön verilmesi amacıyla tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin,
üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir eylemler bütünü
içerisinde hareket etmesi önem arz etmektedir.
Bu motivasyonla ülkemizde akıllı şehir politikalarına ulusal katmanda bütüncül bir
bakış getirerek birlikte çalışabilme yetisi kazanmak, belirlenen politikalarla uyumlu
yatırımları önceliklendirerek yatırımların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını
güvence altına almak amacıyla ulusal ihtiyaçları ve öncelikleri bütüncül olarak göz
önünde bulunduran, ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen 2020-2023
Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış olup 2019/29 sayılı 20202023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi ile 24 Aralık 2019
tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında tanımlanan
eylemlerin, görev ve sorumlulukların gerçekleştirilmesine ulusal ölçekte katkı
sağlanması ve başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm paydaşların
kapasitesinin artırılması amacıyla “Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik
Projesi” Bakanlığımızca hayata geçirilmiştir.
Okumakta olduğunuz bu doküman bahsi geçen proje kapsamında hazırlanmış rehberlik dokümanlarından biri olup, rehberlik dokümanlarının tümüne
www.akillisehirler.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.
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21. Yüzyılda şehir nüfusunun artmaya devam etmesiyle birlikte
enerji, sağlık, eğitim, gıda ve su gibi temel kamu hizmetlerine yönelik
talep, yükselişini sürdürmektedir. Şehir nüfusunun artması ve göç
gibi olgular nedeniyle yaşanan demografik değişimler, kaynakların
ekonomik, verimli ve adil dağıtılmasına yönelik beklentileri yerel aktörlerin gündemine daha fazla taşımaktadır. Son yıllarda yaşanan
desantralizasyon süreçleri, küreselleşmenin şehirlerde ortaya çıkardığı değişim, kentsel mekânda yükselen toplumsal hareketler, bilgi
ve iletişim teknolojilerinin insanların gündelik hayatları üzerindeki
etkileri yerel sorunlarla ilgili kentsel aktörlerin çoğalmasına ve kentsel sorunların karmaşıklaşmasına neden olmuştur. Kentsel sorunların çözümü ve hizmetlerin dağıtımında aktörler arası iş birlikleri,
yatay ilişkiler, ağlar ve ortaklıklar çok daha önemli hale gelmektedir.
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lerin tasarlanmasını, yerel hizmetlerin sunulmasını ve politikaların
geliştirilmesini ifade etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikçi çözümlerin, şehirlerin yönetimine eklenmesi ve böylece
kentsel sorunların daha hızlı, etkili ve katılımcı yöntemlerle çözülmesi beklenmektedir.
Artırılmış gerçeklik, giyilebilir teknoloji, bulut bilişim ve yapay zekâ
gibi çok sayıda yenilikçi teknolojinin akıllı şehir uygulamalarına katkı
sağladığı görülmektedir.

Yukarıda yer verilen gelişmeler yerel demokrasiyi de farklı şekillerde
etkilemektedir. Dijitalleşmenin getirdiği olanaklar, sosyal medya ve
Web 2.0 uygulamalarının katkıları e-Yönetişim, dijital yönetişim ya
da geniş anlamda “e-Demokrasi” kavramları ve uygulamalarının ön
plana çıkmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda yerel demokrasinin
pekişmesi açısından bilgi ve ilteişim teknolojilerindeki gelişmelere
adaptasyon ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, dijital açık,
bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği gibi bir dizi sorun insanları ve
kurumları olumsuz yönde etkilemektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan yeni gelişmeler şehirlerin ekonomisini, sosyal ve kültürel hayatını, mimarisini, siyasi
ve yönetsel yapısını da içerecek biçimde çok yönlü ve bütüncül bir
değişimi işaret etmektedir. Günümüzde bu değişim sürecini anlatmak üzere yaygın bir şekilde “akıllı şehir yönetişimi” kavramı kullanılmaktadır.
Akıllı şehir yönetişimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çözümleri, odağına insanı alarak, kentsel paydaşlarla birlikte
katılımcılık, açıklık ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak şehir12
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Yönetişim: Akıllı Şehirler alanında ihtiyaç duyulan paydaşlar arasında şehir çapında liderliği kuvvetlendirmek, etkinleştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için etkili yolları bulmak amacıyla gerçekleştirilen yönetim düzenlemelerine yönelik faaliyetlerdir.
Akıllı yönetişimle;
• Şehirlerin güncel sorunları ve ileride ortaya çıkması muhtemel sorunlarını tespit etmek,
• Elde edilen veriler sayesinde anında çözüm üretebilmek,
• Hem sosyal hem de dijital yönden planlama yapabilmek,
• Meydana gelen sorunları verileri kullanarak öngörebilmek, soruna anında ve pratik çözümler bulabilmek,
• Şehir yönetiminde bulunan küçük yapılar arasında koordinasyon yaratabilmek, hizmet ve yenilikler üretebilir hale gelmek
amaçlanmıştır.
Yönetişim ayrıca, hükümet etme anlamındaki “yönetim” kavramının yerini doldurmak üzere ortaya çıkmış yeni bir kavramdır. Hükümet etme anlamındaki “yönetim”, hiyerarşik nitelikteki bürokratik
yapıya dayalı yönetim modeliyken; yönetişim, yönetim sürecinde
rol oynayan aktörler ve örgütler arasındaki etkileşim, formel ya da
resmi sıfatı bulunmayan kişi, grup ve kuruluşların katılımıyla, hiyerarşik bürokratik yapı yanında, hükümet dışı aktörlerin de yönetim
faaliyetinde yer aldığı yönetim modelidir (Batal, 2010).
Günümüzde, kamu yönetiminde katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı “çok aktörlü yönetim” anlayışını ifade etmek için yönetişim kavramı kullanılmaktadır. Yönetişim ilkesi ile kamuoyunu ilgilendiren
kararların alınmasında, karardan etkilenecek tüm tarafların dahil
edilmesi sağlanacak, böylece merkezi ve yerel yönetimlerin yanı
sıra sivil toplum kuruluşlarının kendilerini ilgilendiren konularda söz
söyleyebilmelerinin önü açılmış olacaktır. (Uğur, 1997:77) Yönetişim,
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bir grubun ortak faaliyetlerini yönlendiren ve sınırlandıran hem resmi hem de gayri resmi süreçleri ve kurumları ifade eder. Hükümet
onun, yetki ile hareket eden ve resmi yükümlülükler yaratan alt kümesidir. Bu bağlamda yönetişimin mutlaka hükümetler tarafından
yürütülmesine gerek yoktur. Özel şirketler, dernekler, sivil toplum
kuruluşları (STK) ve STK'ların dernekleri, çoğunlukla hükümet organları ile birlikte bazen de hükümet yetkisi olmadan yönetişim
oluşturmak için faaliyette bulunurlar (Akt. Kaygısız, 2017: 67). Yönetim olgusu toplumsal yaşam içinde küçük büyük tüm gruplarda,
biçimsel ya da biçimsel olmayan gruplarda, başkalarını etkilemek
ya da başkalarıyla iş birliği yaparak belli amaç/amaçları gerçekleştirmek için yürütülen faaliyetleri anlatmaktadır. Kısaca yönetişim;
en küçük sosyal birim aileden başlayarak en büyük siyasal otorite
devlete kadar farklı düzeylerde yürütülen faaliyetler bütünü olarak
tanımlanabilir (Batal, 2010).

2.1. Yönetişimin Temel İlkeleri
2.1.1. Yalın Yönetim
Karar alma sürecinin tüm evrelerinde, uygulamada, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde tüm karardan etkilenen herkese
açık, net ve anlaşılabilir bir dille anlatılması; yasa ve yönetmelik değişimlerinin, yasal ve yönetsel hak arama süreçlerinin belirgin, öngörülebilir, tutarlı ve istikrarlı bir içeriğe sahip olması saydamlığın,
dolayısıyla etkin kamu işleyişinin temellerini oluşturur (Nohutçu,
2018).
2.1.2. Hesaplaşabilirlik
Yönetişim karar ve uygulamalara katılacak aktörlere yetki ve
kaynakların paylaşımı kadar bu yetkilerle ilgili sorumlulukların da
17
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devrini öngörmektedir. Özellikle uygulamaların içerik ve sonuçlarının değerlendirilmesinde merkezi ve yerel yönetim kademeleri ya
da ilgili sivil toplum kuruluşlarının kaaynakları kullanım biçimlerinin
belirgin olması ve yargı denetimine açık olmaları yönetimin etkinliği
için zorunludur (Batal, 2010).
2.1.3. Katılım Merkezi
Yönetimin kaynak ve yetkilerininin yerel yönetimler ve STK’larla
birlikte kullanımı ve yönetimi yönetişimin temel ilkesidir. Katılım
yalnızca karar almayı etkilemeyi değil karar alma sürecinin her evresinde, kararların içeriklerinin biçimlenmesinde, uygulama ve denetlenmesinde yaygın ve yoğun katılımı anlatır. Ancak daha önce
değinildiği gibi yalnızca katılım yollarının açık tutulması, Türkiye gibi
güçlü kamu geleneğinin, patrimonyal ilişkilerin ve merkeziyetçiliğin
egemen olduğu toplumlarda biçimsellikten öteye geçememe ihtimalini doğurmaktadır. Bu noktada çoğulcu kurumsal yapıların inşa
edilmesi, kamu ile toplum arasında aşağı-yukarı kurumsal bağların
sağlanması, yerel kaygıların seslendirilmesi ve kamu görevlerinin
sorumluluk anlayışı içinde başarıya odaklı performanslarını sağlayan aracı yapıların kurumsallaştırılması bir zorunluluktur.
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2.1.5. Yenidenlik
Hizmetlerin sunulduğu ölçeğin halka yakın olması, halkın hizmetlerin maliyet ve kaynakları öğrenmesine ve bu yolla siyasalları benimseyip etkin ve gönüllü bir biçimde katılımını sağlayacaktır. Hizmetlerde yerellik ilkesi, hizmetin maliyet ve veriminin optimalliğinin
sağlanması yolunda, hizmetlerin yerel halk ve kurumlarca üretimini
ya da merkezi yönetimle ortak gerçekleştirilmesini kapsamaktadır
(Batal, 2010).
2.1.6. Etkinlik
Toplumsal paydaşların siyaset oluşturma süreçlerine katılımı, yönetsel süreçlerin saydamlığı, hesap sorabilme, uyum ve hizmetlerde yerellik gibi yönetişimin temel ilkeleri şu veya bu biçimde yalnızca
belirlenen amaçlara ulaşmayı temel alan klasik yönetim anlayışından farklı olarak, en verimli, optimum ve etkin biçimde toplumsal
refah ve esenliği sağlama amacına ulaşmayı öngörmektedir (Beydilli).

2.1.4. Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasındaki Uyum
Merkezi ve yerel yönetimlerin öncelikle kendi içlerindeki işleyiş ve
yönetim bozukluklarından kaynaklanan sorunları çözmeleri son derece önemlidir. Bu koordinasyon ve uyumla ilgili ilişkilerin eksikliğini ortadan kaldırarak siyaset üstü bir anlayış ve iş birliği ile gerekli
uyumu sağlayabilme temelinde birleşmeleri son derece önemli bir
unsurdur. Bu koordinasyon ve uyumun artması Türkiye’nin akıllı şehir konusundaki gelişimini sağlayacağı gibi bir çok konuda ülkemiz
insanına verilecek hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak ve kalkınmanın da en önemli unsuru olacaktır.
18
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2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belirlenen tanıma göre akıllı şehirler; Paydaşlar arası iş birliği
ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler
üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlerdir.
Bu tanım çerçevesinde şehirlerin küresel olarak birbirine bağlı bir
ekonomide rekabet etme ve şehir sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu
motivasyon, söz konusu teknoloji ve yaklaşımların getirdiği karmaşıklık ve değişim hızı, geleneksel silo çözümleri geliştiren ekosistem
paydaşlarını zorlamakta, şehir çözümlerinin bütüncül ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın
karşılanmasında, paydaşlar arası iş birliği ile geliştirilen birlikte çalışabilir sistemlerin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörüleriyle beklenti ve problemleri karşıladığını güvence altına alan Akıllı
Şehir yaklaşımı çözüm olmaktadır.
Daha açık bir ifade ile Akıllı Şehir ile amaçlanan:
• Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin
tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,
• Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,
• Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir
şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,
• Şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini
ortaya çıkarmaktır.
Bu çalışma kapsamına göre akıllı şehir; bütünsel bir bakış
açısıyla şehrin daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha verimli
22

olması amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin sağladığı çözümleri
odağına insanı alarak, ilgili tüm paydaşların ve kurumların sahipliğinde, kişisel verinin gizliliği ve diğer etik kuralları ihlal etmeden, katılımcı ve şeffaf bir şekilde uygulayabilen, kendini sürekli geliştiren
ve öğrenen şehirdir. Akıllı Şehir, şehirlerin geleceği için statik bir yaklaşım tarif etmemektedir. Daha ziyade, teknoloji ve verinin yenilikçi
kullanımının, organizasyonel değişim ile birlikte ele alan, gelecekteki
şehirler için daha etkin, etkili ve sürdürülebilir yollarla farklı dinamik
şehir vizyonlarının sunulmasına yardımcı olabilecek yönlendirici hususları ele almaktadır. Bir başka deyişle şehirlerin geleneksel olarak
kullandıkları yönetişimi dönüştürmek hedeflenmektedir. Bir şehrin
geleneksel yönetişim modeli, genellikle kullanıcı ihtiyaçları etrafında
inşa edilmeyen, birlikte işlemeyen dikey silolar olarak çalışan işlevsel
yönelimli hizmet sağlayıcılarına dayanmaktadır. Akıllı Şehirlerin, bu
dikey silolar arasında yenilik ve iş birliğini teşvik eden yeni işletim
modelleri geliştirmeleri ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durumda şehir
23
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sakini ve iş dünyasının, kendi ihtiyaçlarını karşılayan kesintisiz
ve bağlantılı bir hizmet almak
yerine her bir silo ile ayrı ayrı iletişime geçmek zorunluluğu bulunmaktadır.
Bununla birlikte veri ve uzmanlık, bu silolar içinde kalmış olup
bu durum şehir genelinde iş birliği ve yenilik potansiyelini ve veri
ve uzmanlığın şehrin değişim
hızını artırma potansiyelini kullanmasını sınırlamaktadır. Akıllı
Şehir bu potansiyeli değerlendiren son zamanlarda ülkemizde ve dünyada önem kazanan
bir yaklaşım olarak ön plana
çıkmaktadır. Daha iyi yaşam
alanları oluşturmak ve hayata
değer katan şehirler inşa etmek
amacıyla Akıllı Şehir alanındaki
çalışmalar ivme kazanmıştır.
Akıllı şehir yatırımları çoğunlukla pahalı teknoloji yatırımları olarak görülmekle beraber
günümüzdeki arz talep ve teknolojinin yaygınlaşma koşulları maliyetleri düşürmektedir.
Diğer yandan çok düşük maliyetlerle bir çok akıllı şehir çözümü gerçekleştirilebilmektedir.
Harcanan paranın hedeflenen
24
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etkiyi yaratabilmesi iyi bir planlama ve dönüşüm yolculuğunun her
aşamasında etkili bir yönetime bağlıdır. Dünya’daki başarılı ve başarısız örneklere bakıldığında, akıllı şehir dönüşümü yolculuğunda
bazı faktörler başarı açısından kritik görünmektedir:
• Net bir vizyon
• Kamu – özel iş birliği
• Entegre organizasyon
• Etkin akıllı şehir platformu

Akıllı Yönetişim

• Hukuki boyutların incelenmesi
• İyi uygulamaların analizi
• Teknoloji platform modeli
• Proje yönetim ofisi ve yol haritası
• İletişim plan
Ayrıca 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı
Projesi kapsamında 16 alt bileşen belirlenmiştir.

• Vatandaş katılımı
• Destekleyici teknoloji
• Risk yönetimi
• Sosyal kapsayıcılık
• Proje yaygınlaştırma becerisi
• Destekleyici yasal çerçeve
Belirlenen başarı kriterleri ve iyi uygulama örnekleri ışığında kontrol
listesi niteliğinde bir yol haritası tasarlanmıştır. Akıllı şehir oluşumlarında atılması gereken temel adımlar şu şekildedir:
• Şehre özel vizyon
• Hedef ve stratejinin belirlenmesi
• Önceliklerin tanımlanması
• Alt hedeflerin belirlenmesi
• Projelerin tanımlanması

Şekil 1. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Alt
Bileşenleri

• Finansman modelinin belirlenmesi
• Değer zinciri analizi
• Paydaş haritasının belirlenmesi
26
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AKILLI YÖNETİŞİM
NEDİR?
28
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Akıllı ve uyarlanır (adaptif) eylemlerle gözetip yönetmek ve karar
vermektir. Ayrıca çeşitli paydaşların karar vermede ve kamu hizmetinde yer alması olarak da adlandırılır.
Bir şehir olarak neye sahipsek, onu iyi ve etkin olarak kullandığımızı
gösterir. Bu da planlamayla sağlanır. Bu da ancak aşağıdaki bileşenleri çok iyi bir şekilde planlamaktan geçer.
• Eğitim
• Yönetim çözümleri
• Kamu hizmeti ve sosyal hizmet
• Politik stratejiler ve perspektif
Ayrıca akıllı yönetişim vatandaş katılımını, vatandaşlar için katılım sürecini kolaylaştıran işlemleri, yerel yönetimler ve sivil toplum
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kuruluşlarının iş birliğini içermektedir. Yönetişim ilkesi gereğince
e-Kamu, sosyal medya, gönüllülük yoluyla oluşturulan katılım örgütleri vasıtasıyla karar verme süreçlerine mümkün olduğunca şehrin tüm aktörlerini dâhil etme (Letaifa, 2015: 1416) söz konusudur.
Akıllı Yönetişim, kentsel yönetimle ilgili hizmet alanlarında etkin,
etkili ve verimli çalışma yürütülebilmesi için kamusal, özel ve sivil
paydaşların bütünleşmesini ifade etmektedir. Bu yönetişimi akıllı kılan ise bütünleşmesi planlanan paydaşlar arasındaki iletişimin
ve iş birliğinin bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla sağlanmasıdır.
Akıllı yönetişim
• Katılımcılık
• Politik farkındalık
• Kamusal ve özel hizmetler
• Verimli ve şeffaf yönetimden oluşmaktadır.
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2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planınında açıklandığı gibi akıllı yönetişim; analiz, planlama, uygulama ve politika
yapımı gibi kamu yönetimi süreçlerinde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik prensipleriyle, klasik kamu yönetimi yöntemlerinden
farklı olarak daha hızlı, daha doğru ve etkin karar vermeyi sağlayan
bir yönetişimi ifade etmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin verilerin toplanmasındaki ve analiz
edilmesindeki kolaylaştırıcı rolü, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlamında yönetişim sürecini beslemektedir. Akıllı şehir yönetişimi,
karar verme haklarını paydaşlara (belli vatandaşlara) tahsis eden
ve şehirlerdeki kalitenin artırılması için etkin ve verimli karar verme süreçlerine paydaşların katılmasını sağlayan akıllı bir yönetişim
şeklidir.
• Akıllı bir şehri yönetmek, kentsel yönetişime en geniş paydaş
katılımını teşvik eden bir organizasyon yapısı tasarlamak anlamına gelir.
• Geleneksel belediyecilikten, alternatif yönetişim biçimlerine
kadar akıllı projeleri koordine etmek ve yönetmek için benimsenebilecek çeşitli çözümler vardır.
Bilgi teknolojileri,

Akıllı Yönetişim

Akıllı şehir yönetişimi, karar verme haklarını paydaşlara (belli vatandaşlara) tahsis eden ve şehirlerdeki kalitenin artırılması için etkin ve verimli karar verme süreçlerine paydaşların katılmasını sağlayan akıllı bir yönetişim şeklidir.
Girdiler:
• Sosyal medya uygulamaları
• Sensörler
• Veri setleri
• Coğrafi bilgi teknolojileri

Akıllı Yönetişim:
• Dayanışma ve katılım
• Veri bazlı karar verme
• Açıklık ve şeffaflık
• Vatandaşlarla beraber üretme

• Katılımcı, kanıt bazlı yönetişim hedefini başarmak
• Politika ve yönetişim modellerinin kalite ve etkinliğini geliştirmek amaçlı birden çok teknolojinin etkileşimini sağlar.
• Veri bazlı karar verme sürecini desteklemek için kanıt bazlı
platformlar yaratır. Böylelikle; reaksiyon yerine önleme, uygulamadan önce uygulanacak politika seçeneklerini test etme,
veri setleri ve sosyal medya cihazlarına bağlı görsellikler yaratma başarılmış olur.

32

Çıktılar:
• Senaryo etkilerinin simülasyonu
• Vatandaş odaklılığı artırma
• Akıllı hizmetler verme
• Yaşam kalitesini artırma
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4.1. Eylem 15.1 Akıllı Yönetişim
Ulusal Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planında tanımlandığı gibi
Akıllı Yönetişim ile sağlanmak istenenler şunlardır:
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4.2. Akıllı Yönetişim Ekosisteminin Oluşturulmasının
Önemi
Akıllı Şehir Yönetişimi ve Ekosistemi oluşturulması amacıyla;

• Yerel yönetimlerin dijital olgunluk seviyesinin arttırılması

• Ulusal ve yerel yönetişim mekanizmalarının oluşturulmasına,

• Şehircilik hizmetlerinin sunumunda kaynaklar etkin ve verimli
bir şekilde kullanılması,

• Ulusal coğrafi bilgi sistemleri altyapısı çalışmaları ile koordinasyon sağlanmasına,

• Çevik, tanımlı, yapısal ve sistematik yönetişim mekanizması
oluşturulması

• Bilgi güvenliği ve kişisel verinin korunumuna yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasına,

• Şehir yönetişimi veri ile güçlendirilmesi

• Bütüncül mali yönetim anlayışına,

• Yaşam kalitesinin arttırılması

• Çözüm sağlayıcılarının kurumsal dönüşüm kapasitesinin artırılmasına,
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• Akıllı Şehir Çözümü kullanılan şehircilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunumunda yer alan nitelikli insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına,
• Hizmet kullanıcılarının Akıllı Şehirlere ilişkin kapasitelerinin
artırılmasına,
• Teknoloji üreticileri, çözüm sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıları
arasında Akıllı Şehir Teknoloji ve Çözümlerinin geliştirilmesi,
üretilmesi ve kullanımına yönelik iş birliği ve etkileşim ortamı
oluşturulmasına,
• Akıllı Şehir Mimarisi’nin oluşturulmasına,
• Şehircilik hizmetlerinin Akıllı şehir dönüşümünde kullanıcıların
katılımının artırılmasına,
• Akıllı Şehir Çözümü kullanılan şehircilik hizmetlerinin yaygın
şekilde kullanımına,
• Akıllı Şehir Bileşenlerinin hizmet bütünlüğünde olgunluğunun
artırılmasına,
• Doğru, güncel, kaliteli ve standart verinin üretilmesine, paylaşılmasına ve kullanılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Yetkin ve Üreten bir Ekosistem ve Etkin ve Sürdürülebilir Yönetişim ile;
• Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanacak
ve maliyetler azalacak,
• Bilgi ve yeniliğe dayalı büyüme sağlanacak,
• Akıllı Şehirler alanında rekabet gücü ve istihdam artacak,
• Sosyal, kültürel ve kentsel gelişim sağlanacak,

Akıllı Yönetişim

• Teknolojinin getirdiği hızlı değişim ve şehir hayatındaki zorluklar çevik bir şekilde yönetilebilecek,
• Akıllı Şehir Bileşenlerine bütüncül bir bakış açısı getirilecek,
• Akıllı Şehirlere ilişkin ortak ulusal strateji belirlenecek ve politika geliştirilecek,
• Ulusal strateji ve politikalarla uyumlu olacak şekilde yatırımlar bütüncül olarak değerlendirilecek ve önceliklendirilecek,
• Politikaların doğru proje ve faaliyetlerle doğru uygulandığı
güvence altına alınacak,
• Pro-aktif ve katılımcı yönetişim oluşturulacaktır. Bu sayede
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile
Türkiye’de Akıllı Şehirler alanında gerekli kabiliyetlerinin oluşturulması ve ekonomik büyüme ve istihdam alanında itici güç
etkisinin oluşturulması sağlanacaktır. Bu doğrultuda, 20202023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında vizyon olarak “Hayata Değer Katan Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler” belirlenmiştir.

4.3. Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli
Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli’nin uygulanmasıyla
şehirlerin Akıllı Şehir olgunluğunun ölçülmesi faaliyeti çerçevesinde tüm paydaşlarla görüşmeler yapılarak Akıllı Yönetişim ve Akıllı
Şehir Uygulamalarına dair yetkinliklerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Tüm şehirlerimizde aynı çalışmaların gerçekleştirilmesiyle olgunluk endeksi oluşturularak, şehirlerin olgunluk seviyelerinin karşılaştırılabilmesi hedeflenmektedir.

• Paydaşlar arası birlikte çalışma ve iş birliği kültürü kazandırılacak,
36
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AKILLI ŞEHİR
YÖNETİŞİMİNE
GENEL BAKIŞ
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5.1. Akıllı Şehir Yönetişiminin Arkasındaki Faktörler

5.2. Akıllı Yönetişiminin Evrimi

Şehirleşme ile tarım arazileri azalmakta, şehirlerde yaşayan nüfusun payının yükselmesiyle elektrik, su, ulaşım, iletişim ve diğer hizmetlere olan ihtiyaçlar artmaktadır. Tüm bu hizmetlerin, insanların
hayatını kolay ve yaşanabilir kılmak için etkili yollarla kısa sürede
şehir sakinlerine sunulması gerekiyor. Geleneksel şehirlerde bu tür
altyapılar artık şehir sakinlerinin modern yaşam tarzını karşılamıyor. Böylelikle şehir formunun revizyonu, insanların temel gereksinimlerini karşılamak için acil bir ihtiyaç haline geldi. Buna ek olarak,
gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının düşürülmesi, toplumun tamamen yaşlanmış olması ve vergi gelirlerinin düşmesi gibi
kritik sosyal sorunlarla karşı karşıyadır. Şehir sakinlerinin yaşam
kalitesini (QoL) iyileştirmek için eski yöntemlere devam etmek ve
şehirlerin karşılaştığı sorunları çözmek, maliyetli ve işlevsel olarak
uygun değildir. Teknoloji uygulamaları ve gelişmiş iletişim yöntemleri, çoğu sorunu çözebilecek akıllı şehirler sağlayacaktır. Bu tür şehirler sadece şehrin dış biçiminin değişmesi anlamına gelmez, aynı
zamanda insanların yaşam tarzlarında yeniliği kendilerinin gerçekleştirmesi anlamına gelir. Akıllı şehir sadece şehrin ve şirketlerin görevi değildir, insanlar bu tür şehirleri formüle etmek için görüşlerini
ve fikirlerini paylaşmaya aktif olarak dahil edilmelidir. Akıllı şehir,
ekonomi ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltarak şehir sakinlerine olan faydaları en üst düzeye çıkarır. Akıllı şehir tarafından
sağlanabilecek yeni bir yaşam tarzına ulaşmak için hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkelerde bu tür şehirlere olan talep sürekli
artmaktadır (Hitachi, 2013).

E-Kamu, 1999
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• İdari verimlilik
• Müşterek çalışma
• Hizmet iyileştirmesi
Akıllı Yönetim
• İdari verimlilik
• Müşterek çalışma
• Hizmet iyileştirmesi
• Veri ve kanıt bazlı politika oluşturma
• İş birlikçi, açık ve vatandaş odaklı yönetişim şekilleri
Akıllı Yönetişim
• Şehirlerde hayat kalitesini artırma
• Bağlamsal koşullar, yönetişim modelleri ve kamu değeri
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AKILLI YÖNETİŞİMİNİN
ETKİLEŞİM SAĞLADIĞI
ALANLAR VE
KAZANIMLAR
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Akıllı şehir yönetişimi ile etkileşim sağlayan başlıca unsurlar şunlardır:

6.1. Yönetimde Şeffaflığın Sağlanması ve Yönetime Olan
Güvenin Arttırılması
Geleneksel kamu yönetimi anlayışının en belirgin özelliklerinden biri
kamu yönetiminin işleyişinde gizliliğin ön planda tutulmasıdır. Yönetimde şeffaflık sayesinde vatandaşlar pasif bir siyasi özne olmaktan
çıkarak, sorumlulardan hesap soran, denetim mekanizmaları içinde
yer alan bir özne hale gelebileceklerdir. Kamu yönetimindeki bu yeni
yaklaşımlar katılımcı, vatandaşın talep ve beklentilerine duyarlı, bilgi teknolojilerinden faydalanan bir şekilde ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu anlayış, vatandaşın karar alma süreçlerine katılmasını,
kamu yönetimi ve hizmetleriyle ilgili bilgi almasını ve kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı hale getirilmesini de içermektedir.
Pandemi sonrası gelişen dijital dönüşüm süreci kamu kurumlarının
da hızla değişimini ve gelişimi beraberinde getirecektir. Bu çerçevede kamu kurumlarının, bireyleri idari işleyişine egemen olan ilkenin, kamu yararı olduğuna inandırmasının ve Kamu-Birey ilişkisinde
güven sorununun aşmasının en kolay yolu şeffaflığın sağlanmasıdır.
Şeffaflık en genel anlamda, idarenin tüm vatandaşlar tarafından
görülebilmesi, idareden her türlü bilginin alınması, idari etkinliklerin
ve projelerin görülebilmesi, izlenmesi, gelişmelerden haberdar olunması, alınan ön kararlara katkı sunulması anlamına gelmektedir.
(Sürekli, 2013)
Ancak kavramın farklı alanlardan yazarlar tarafından ele alınması
çok heterojen bir şekilde tanımlanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla bu kitapçığın bu bölümünde öncelikle açık kamu kavramına ilişkin
literatür ele alınarak ardından akıllı şehir yönetişimi ile bütünleştirici
bir genel çerçeve ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
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Açık kamu kavramını teorik olarak açıklayabilmek için önce gelişimini gözden geçirmek gereklidir. Genel olarak açık kamu fikri yeni
bir kavram değildir ve tarihsel olarak bilgi özgürlüğü, yolsuzlukla
mücadele ve şeffaflık dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılmıştır. Meijer, Curtin ve Hillebrandt’a (2012:13) göre açık kamu,
vatandaşların kamu bilgilerine ve karar alma alanlarına erişim
yoluyla politika süreçlerini izleyebileceği ve etkileyebileceği sistemi ifade etmektedir. Bu tanım, açık kamunun iki boyutunu ortaya
koymaktadır: Bilgiye erişim yoluyla vizyon belirleme veya şeffaflık,
karar alma alanlarına erişimde sesini duyurma veya katılım. Bilgiye
erişim olmadan etkin katılım zordur. Katılımın kendisi bilgiye daha
fazla erişim sağlamak için bir ön koşul olsa da bilgiye erişim mutlaka daha yüksek katılım düzeyi anlamına gelmez. Açık Kamu yaklaşımının savunucuları, çevrim içi iletişimin yeni olanaklarıyla birlikte,
vatandaşların her zamankinden daha aktif biçimde demokratik
karar alma ve kamu yönetimine katılabileceğini ileri sürmektedirler.
Yeni internet platformları vatandaşların fikirlerini paylaşmalarını
ve kamu yönetimi ve siyasi temsilcilerle etkileşimde bulunmalarını
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, bu platformlar siyasi kararların kabulünü de artırabilir çünkü vatandaşlar bir kararı kimin ve kaç kişinin
desteklediğini daha iyi anlayabilirler. (Meijer vd., 2012:14) Açık Kamu
girişimleri aynı zamanda halkın güvenini artırabilir ve politika ile ilgili hayal kırıklığını azaltabilir (Heckmann, 2011:1). Açık Kamu girişimlerinin kullanılması, politikaların uygulanmasını ve sonuçlarını da
iyileştirmektedir (McDermott, 2010:403). Açık Kamu uygulamaları,
kamu hizmetine yetersiz erişim, sosyal dışlanma, iklim değişikliği
veya işsizlik gibi büyük sosyal problemler için tamamen yenilikçi çözüm yaklaşımları sunabilir. Hilgers (2012:631) açık kamuyu, dış bilgiyi politik-idari sürece entegre etme eylemi olarak tanımlamaktadır.
Bu görüşe göre, açık kamu vatandaşlar ve hükümet arasındaki iş
birliğine odaklanmakta, ancak karar vericiler temsili bir demokrasidekiyle aynı kalmaktadır. Buna karşılık, doğrudan bir demokraside
karar verme gücü vatandaşlara geçmektedir. Bu nedenle, literatürdeki çoğu çalışma açık kamuyu bir alternatif olarak değil, temsili
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demokrasinin bir tamamlayıcısı ya da bir gelişimi olarak görmektedir (Wijnhoven vd., 2015:30-31). Açık Kamu, e-Kamu (bilişim ve
iletişim teknolojileri kullanımı yoluyla kamuyu daha verimli, şeffaf,
etkileşimli ve hizmet odaklı hale getirme), e-Katılım (vatandaş katılımının yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya uygulamaları) ve
açık veri (birlikte çalışabilirliği ve inovasyonu sağlamak için verilerin
mevcudiyeti, erişimi, yeniden kullanımı ve yeniden dağıtılması) kavramları ile örtüşen ve bazen de değişen farklı anlamlara sahip yeni
bir paradigma olarak görülebilir.
Açık Kamu kavramı, yönetimi daha bilinçli ve aynı zamanda daha
etkin kılmak için bir araç olarak, kitle kaynak kullanımı gibi bazı verilerin üretiminin ve yönetiminin hem kamu hem de özel sektördeki
çeşitli aktörlere dağıtıldığı, kamunun katılımcı yönlerini kapsar. Ancak kamuoyu ile etkileşim yalnızca kitlesel bir bilgi kaynağı yolu olarak görülmemektedir; sosyal medya aracılığıyla vatandaş ve kamu
arasında çeşitli konularda müzakereler de gerçekleşmektedir.
Kamusal alandaki şeffaflık be bilgi paylaşımı verilerin yalnızca açıklık ve hesap verebilirliği teşvik etmek için erişilebilir olduğu anlamına
gelmez, aynı zamanda hem farklı kamu kurumları hem de özel sektör tarafından inovasyonu teşvif etmek için birlikte çalışma için de
kullanılabilir (Hansson vd., 2015: 542-543).
Günümüzde, açık veri teknolojileri ve açık kamu politikaları arasındaki ayrım bulanıklaşmıştır. Açık Kamu ve açık veri kavramlarınınher biri, bir diğeri olmadan var olabilir: Bir kamu, yeni teknolojiyi
benimsemese bile, şeffaf olma anlamında açık bir kamu olabilir. Bu
şartları yerine getirmek için vatandaşlar ve sosyal gruplar birlikte,
kamunun idari faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin iyileştirmesi için, gerekli modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteği ile
siyasi süreçlere entegre edilmelidir (Wirtz ve Birkmeyer, 2015: 382384). Açık Kamu, kamu ile yönetilen arasındaki ilişkiye odaklanan ve
“halktan, halk için ve halkla beraber kamu” temel ilkesini yeniden
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canlandıran dünya çapında bir yaklaşımdır. Tüm dünyada kamusal
verileri kısıtlama olmaksızın, herkesin kullanımına açık hale getirmeyi hedefleyen açık kamu girişimleri ortaya çıkmaktadır (Neuroni
vd., 2013:1911).
Kamunun vatandaşlarla iş birliğini artıran temel üç kavram (şeffaflık, katılım ve iş birliği) içerdiğini göstermektedir. Ayrıca hesap
verebilirlik, mevzuat, teknoloji ve kamu güven gibi açık kamuyu etkileyen dış etkenler de vardır. Şeffaflık, kamu kurumlarının kararları ve operasyonları hakkında bilgileri, halka açık yollardan çevrim
içi olarak açıklamaları gerektiği anlamına gelmektedir. Şeffaflık
ve kamu bilgilerine erişim hakkı artık uluslararası olarak, toplumdaki diğer temel işlevlerin yanında, demokratik katılım, hükümete
güven, yolsuzluğun önlenmesi, bilgili karar verme, kamu bilgisinin
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doğruluğu ile kamuya, şirketlere ve gazetecilere bilgi sağlanması
için gerekli sayılmaktadır (Bertot, 2010: 264).
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tanıma göre, ‘açık veriler ve içerik herhangi bir amaç için özgürce
kullanılabilir, değiştirilebilir ve paylaşılabilir. Verilerin açık olması için
ücretsiz kullanım, yeniden kullanım ve yayın niteliği biçimindeki üç
şart vardır. İyi kayıt yönetimi, bilgilerin erişilebilir, kapsamlı ve güvenilir olmasını sağlar ve bu nedenle hem bilgiye hem de açık verilere
erişimi güvence altına alır. İyi kayıt yönetimi kendiliğinden açıklığı
sağlamamakta, ancak onsuz da açıklık mümkün olmamaktadır
(Galster, 2018:10-11).
Dijital ekonomi alanındaki gelişmelerin, kamu verilerini web siteleri,
mobil cihaz uygulamaları ve diğer platformlar aracılığıyla daha erişilebilir, ilginç ve dinamik hale getirdiği ve özgürleştirdiği görülmektedir. Güçlü görselleştirme araçlarının yanı sıra, kamunun performansı hakkında nicel veriler yenilikçi yollarla erişilebilir ve okunaklı
hale getirilmektedir. Kamunun sayısız internet sayfaları üzerinden
erişime açtığı “büyük verinin” potansiyeli bir zamanlar ona şüpheyle yaklaşanlar tarafından bile görünür hale gelmektedir (Ruppert,
2015: 127).

Şeffaflık, vatandaşların kamunun yapabilecekleri ve yapamayacakları hakkında gerçekçi beklentiler geliştirmeleri ve kamunun
somut performansını izlemeleri sayesinde, vatandaşların hesap
verebilirliğin yapısını uygun şekilde tayin etmelerinde önemli bir rol
oynayabilir (Northrup ve Thorson, 2003: 6–7). Vatandaşlar, kamu
harcamaları, kamu ihale ve sözleşmeleri, lobi faaliyetleri, politikanın geliştirilmesi ve etkisi ile kamu hizmeti performansı gibi alanlardaki kamusal verilerin ve bilgilerin erişime açılmasıyla çalışmalarını
görebilir ve anlayabilirler.
Açık veriler, büyük miktarlarda veri toplanmasına, yayınlanmasına ve sorgulanmasına olanak tanıyan iyileştirmelerle sağlanan
açık kamu nispeten yakın zamanda eklenmiş bir unsurdur. Açıklık
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İdare, faaliyetleri ve kararları hakkında bilgileri çevrim içi ve halka
açık bir şekilde sunmak için yenilikçi teknolojiler kullanmalıdır. Ayrıca, halkın en çok kullandığı bilgileri belirlemek için de halktan geri
bildirim istenmelidir (McDermott, 2010: 401).
İnternetin gelişimi ve yaygınlaşması, kamusal verinin toplanma,
dağıtılma ve erişilme maliyetlerini büyük ölçüde azaltmıştır. Bu gelişmenin bir sonucu olarak, son yıllarda e-Kamu kullanımına yönelik
eğilimin arttığı ve daha fazla sayıda verinin proaktif olarak serbest
bırakıldığı görülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, şeffaflığın
artık çevrim içi olarak sunulmayan belirli belgelere de erişim talep
etme konusunda yasal bir hak içerdiği görülmektedir. İnternet ayrıca kamu bilgilerine erişme konusundaki ilgiyi de arttırmıştır. Haberlere ulaşmada internet kullanımı ile kamu bilgilerine erişim için
destek arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Gittikçe artan bir
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şekilde, bireyler kamudan bilgi
ve hizmetleri elektronik olarak
talep eder hale gelmişlerdir (
Jaeger ve Bertot, 2010: 372).
Katılım, kamusal alanda kolektif olarak yer alan bilgi ve
uzmanlığa vatandaşların dahil olarak kamu kurumlarının
etkinliğinin artırılmasını ifade
etmektedir. Bu bağlamda katılımın desteklenmesi, kamusal
alanda yeni oyuncuların güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Açık Kamu girişimi katılım
açısından gerçekten dönüşüm
yaratacak ise, kullanıcı odaklı olmalıdır ( Jaeger ve Bertot,
2010: 376). Böyle bir girişimin
başarısı, kullanıcıların ilgili bilgilere açık erişim için bilgi gereksinimlerini bir ön koşul olarak anlamalarına bağlıdır. Açık Kamu
hedeflerine ulaşmak için, halka açık bilgilere “kolay erişim”
şarttır (Klischewski, 2012:2482).
Vatandaşlar, katılım yoluyla
kamunun çalışmalarını etkileyebilirler. Güçlü ve bağımsız bir
sivil alan, vatandaşların ve diğer
paydaşların karar alma süreçlerine katılımı için gerekli temel iki
koşuldur. Açık Kamu mekanizmaları genellikle vatandaşların
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ve sivil toplumun bilgi talep edeceği, erişeceği ve karar vericileri
hesap verebilir kılmak için kullanacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu yalnızca sivil toplumun
kısıtlamalardan arındırılmış olduğu ve olası olumsuz neticelerden
çekinmediği durumlarda mümkündür.
Sivil alan, bireylerin ve örgütlü
grupların konuşma, bilgiye erişme, ilişki kurma, örgütlenme ve
kamu karar alma süreçlerine katılma özgürlüğü ve araçları olarak tanımlanmaktadır ve açık
kamu için temel bir önkoşuldur
(Council of Europe, 2017:3-4).
Vatandaş katılımı, hükümetin
vatandaşlar, sivil toplum ve diğer
paydaş gruplarıyla proaktif olarak etkileşime geçmesidir. Katılım, öncelikleri belirlemek, karar
vermek, politikaları uygulamak
ve değerlendirmek yoluyla, politika döngüsünün herhangi bir
aşamasında gerçekleştirilebilir.
Ayrıca, paydaşların karar verme
sürecini bilgilendirdiği kamuoyu
ile istişare gibi süreçlerden, vatandaşların nihai kararı kendileri
verdikleri katılımcı bütçeleme gibi
süreçlere kadar çeşitli düzeylerde
gerçekleşebilir (Galster, 2018:12).
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Vatandaş katılımı birçok şekilde tanımlanabilir. Geleneksel olarak,
oy kullanma veya kamu görevine katılma biçiminde yasaya bağlı katılım ile yerel ve ulusal meselelere gönüllü katılım olarak ikiye
ayrılabilir. Vatandaş katılımı uygulamaları, kamu idareleri tarafından alınan kararların duyurulması veya kamu kurumları tarafından
düzenlenen toplantılarda söz hakkı verilmesinden, politika odak
gruplarına katılma ve kamusal hizmetlerin sunumunda gönüllü olarak görev almaya kadar geniş bir çerçevede şekillenebilir. Katılımın
özel amaçları, aşağıdakilerin bir kısmını veya tamamını içerebilir: (i)
vatandaşlara bilgi sağlamak; (ii) vatandaşlardan bilgi almak; (iii)
kamu karar süreçlerini, programlarını, projelerini ve hizmetlerini iyileştirmek; (iv) kamu faaliyetlerinin halk tarafından kabul edilmesini
arttırmak; (v) kamu kaynaklarının tahsislerini değiştirmek; (vi) bireysel ve azınlık grubu hak ve menfaatlerini korumak ve (vii) zorlu
kamu politikası kararlarını paylaşmak (Milakovich, 2010: 2-3).
İş birliği, ortak bir hedefe ulaşmak amacıyla, kamu kurumları, kâr
amacı gütmeyen kuruluşlar, özel sektördeki işletmeler ve bireyler
arasında iş birliği yapmak için yenilikçi araçların ve sistemlerin kullanılması anlamına gelmektedir (Linders ve Wilson, 2011: 263). Ayrıca, kamu ile özel kurumlar ve bireyler arasındaki iş birliği; bilgi paylaşımı yoluyla, üretimde ve dağıtımda verimliliği optimize etmenin
yanı sıra hizmette kaliteyi de artırabilir (Neuroni vd., 2013:1912).
Hükümetler, geleneksel bürokrasilerde etkili bir şekilde ele alınamayan karmaşık sorunlarla yüzleşmek için iş birlikçi stratejileri giderek
daha fazla kullanmaktadırlar (Pardo vd., 2008: 421). İş birliği aktif
olarak vatandaşları hükümetlerinin çalışmalarına dahil etmektedir.
Kamu idareleri iş birliği sağlamak için yenilikçi araçlar, yöntemler ve
sistemler kullanmalıdırlar. Ayrıca iş birliği seviyelerini değerlendirmek, geliştirmek ve iş birliğine yönelik yeni fırsatları belirlemek için
kamuoyundan geri bildirim de istenmelidir. Yenilikçi yöntemler aşağıdakileri içerebilir; (i) kurum içindeki ve dışındaki kişiler arasındaki
iş birliğini geliştirmek için teknoloji platformlarını kullanma önerileri; (ii) halkın, kurumun mevcut iş birliği çabaları hakkında bilgi ala52
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bileceği internet sayfalarının oluşturulması ve (iii) özel sektör, kâr
amacı gütmeyen kuruluşlar ve akademik topluluklar ile iş birliğinin
geliştirilmesi ve onlardan fikir edinmek için ödüller ve yarışmalar
düzenlenmesi (McDermott, 2010: 401-404).
Çoğu durumda, bu tür problemlerin çözülmesi için kamu kurumları,
kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel kuruluşlar ile vatandaşların
birlikte çalışması gerekmektedir. Bilgi teknolojileri bu kurumlar arasında iş birliğinin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Ayrıca, bazı durumlarda internet, bu kuruluşların kendi aralarında
etkileşim kurma biçimlerini de değiştirmektedir. Bunun bir sonucu
olarak, vatandaşlar ve kamudan, daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve performans verimliliği arayışına girmektedirler. Bu hedeflere ulaşmak, etkili yönetim ve kamu hizmetlerinin sunumu için iş
birliği, bilgi ve bilgi paylaşımı gerektirmektedir (Ae Chun vd., 2012:
6).
Katılımın aksine, iş birliği geleneksel olarak doğrudan politik teori ile ilişkili değildir. Farklı bakış açılarının kamu faaliyetlerine dahil
edilmesini sağlamanın faydaları bulunmaktadır. İş birliği, çözümler
geliştirmek için kamu karar vericileri ile birlikte uzmanlığı olan bireyleri bir araya getirmektedir. İş birliğine yönelik bu yaklaşım, güncel kamu yönetimi teorisindeki “tek bir örgüt tarafından kolayca
çözülemeyen sorunları çözmek için çok örgütlü düzenlemeleri kolaylaştırma ve çalışma süreci” olarak ön plana çıkmaktadır. İş birliği, kamu idarelerinin kolay çözüm bulunmayan ve “örgütsel sınırlar
boyunca çalışma kapasitesine sahip olma, bütünsel düşünme ve
toplumu dahil etme” gerektiren “güç” kamu sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaktadır (Harrison vd., 2012: 88).
Kamu dönüşümünün tüm paydaşları için doğrudan yararları var.
Sadece vatandaşlara etraflarındaki değişimi etkilemek için bilgi ve
güç vermek, kendilerini ve toplumdaki rollerini nasıl algıladıklarını
derin bir şekilde etkileyebilmektedir. Daha bilinçli ve güçlendirilmiş
53

Akıllı Şehirler

bir halk, daha uyumlu topluluk ilişkilerine, daha aktif ve güven duyan vatandaşlara ve daha etkili kamu hizmetlerine katkıda bulunabilir. Erişilebilirlik ve duyarlılık önlemleri daha iyi kararlara ve risk
yönetimine yol açar ve bu da daha etkili hizmetler ve gelişmiş sosyal refah sağlar (Gavelin vd., 2009: 14). Son yıllarda birçok veri seti
halka açık olmasına rağmen, bunların sadece bir kısmı vatandaş
için değer yaratmıştır. Başka bir deyişle, verileri daha şeffaf hale
getirmek ve iş birliğine ve halkın katılımı için açık alanlar açmak ancak kamu değeri yarattığında anlamlı hale gelmektedir.
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Teknoloji, şeffaflık, katılım ve iş birliği gibi önemli bir dış faktördür.
Web 2.0 teknolojilerinin ve sosyal etkileşimi kolaylaştıran sosyal
medyanın yükselişi, hükümetin şeffaflık, iş birliği ve katılım hedeflerini yerine getirme hızını artırmıştır. Açık Kamu uygulaması, yeni
teknolojilere veya ağ altyapısına önemli yatırımlar gerektirmektedir. Kamular, günümüzde “e-Katılıma” daha fazla yönelmeye
başlamışlardır. E-Katılım, vatandaşların zaman ve mekân kısıtlamalarını ortadan kaldırarak yorum yapmalarını kolaylaştırmakla
kalmayıp, aynı zamanda katılımcıların başkalarının yorumlarını görüntülemesini, desteklemesini ve iş birliği yapmasını sağlamaktadır
(Carlitz ve Gunn, 2002: 389). Böylece hükümetin, geleneksel periyodik oy kullanma biçiminden farklı olarak vatandaş tercihlerini
toplamasını sağlayan paydaş diyaloğunu zenginleştirmektedir.
E-Katılımın kamunun karar alma süreçlerinde daha fazla vatandaş
katılımını kolaylaştırdığına ve böylece kamuya duyulan güveni artırdığına inanılmaktadır. Bu bağlamda, vergi mükellefleri tarafından
finanse edilen bir kamu kurumu tarafından toplanan ve yönetilen
tüm verilerin kamuoyu tarafından erişilebilir olması ve yeniden kullanılabilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Yeni teknolojiler, kamunun
vatandaşlardan topladığı veriler hakkında bilgi vermesini zorunlu
kılmaktadır (Reddick ve Ganapati, 2011: 195). Bu yeni teknolojiler,
hükümet ve paydaşları arasında iki yönlü etkileşimlere izin veren
sosyal medya araçlarını da içermektedir. Kamu sektöründeki sosyal
medya teknolojileri, kurumların eylemlerinin şeffaflığının artması,
takipçileri ile ilgili konuların ele alınması ve temel olarak kamuya
bilgi aktarılması amaçlarıyla kullanılmaktadır. Örneğin, mikro-blog
hizmeti Twitter’ın gazetecileri, meslek gruplarını veya vatandaşları
kamunun bir internet sitesinde yer alan daha uzun bildirilerle ilgili
bilgilendirmek ve yönlendirmek için kullanılması gibi (Mergel, 2012:
281).
Kamu yaklaşımı, doğası, bileşimi ve statüsü ülkeden ülkeye değişen
bir dizi yasa ve kurum tarafından desteklenmektedir. Bu çerçeve-
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de, bilgiye erişim (veya bilgi edinme hakkı) en gelişmiş alan olmaya
devam etmektedir. Vatandaşların bilgiye erişimini güvence altına
almak için yasal düzenleme, daha açık ve katılımcı kamu biçimlerine doğru önemli bir ilk adım olarak kabul edilir ve vatandaşların
inceleme, sorgulama ve karar vermeye katkıda bulunma becerisinin
ön şartı olarak kabul edilir (OECD, 2005: 36). Bilgiye erişim, artık
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve üç bölgesel insan hakları
sistemi (Afrika, Amerikan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri)
kapsamında bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir (Mendel ve
Unesco 2008: 7).
Hesap verebilirlik, demokratik yönetimin temel prensibi ve aynı
zamanda iyi yönetişimin temel taşıdır; bu nedenle, geniş bir desteğe sahiptir. Hesap verebilirlik, hükümetin ve/veya kamu idaresinin faaliyetlerini hesaba katma, sorumluluklarını üstlenme ve
sonuçları şeffaf bir şekilde açıklama yükümlülüğü olarak anlaşılabilir (Wirtz ve Birkmeyer, 2015: 391). Kamu yönetimi bağlamında,
hesap verilebilirlik genellikle kamu görevlilerinin kamu kaynaklarının kullanımı ve kamunun belirtilen performans hedeflerini yerine
getirebilmesi için kamuya rapor verme yükümlülüğü olarak tanımlanmaktadır (Lourenço, 2015: 323). Hesap verebilirlik; denetim,
etik kuralları ve incelemeye dayanmaktadır. Hem iç hem de dış
denetim, kamu kaynaklarının idareler tarafından uygun bir şekilde
toplanmasını, yönetilmesini ve harcanmasını sağlamak için kritik
öneme sahiptir.
Uygulamada, açık kamu ve güven arasındaki ilişki karmaşıktır.
Halkın katılımı iyi yönetildiğinde vatandaşlar ve kurumlar arasında güven inşa edilmesine yardımcı olabilir. Vatandaşlar genellikle
bir kurum hakkında olumsuz algılara sahip olsalar da karar vericilerle yüz yüze gelmek, özellikle dinlendiklerini ve değerlendiklerini
hissetmek güven inşa etmeye yardımcı olabilir. Temel varsayım,
kamu politikalarının iyi sonuçlar verdiğini görürlerse vatandaşların
kamuya daha fazla güveneceğidir. Scharpf (1999: 9-11), bu me56
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kanizmayı “çıktı meşruiyeti” olarak tanımlar. Güven yaratan sonuç şeffaflığı için, vatandaşlara sunulan sonucun olumlu olması
tartışmalı bir öneme sahiptir. Başka bir deyişle, şeffaflığın güven
üzerindeki olumlu bir etkisinin olması bekleniyorsa, bu iyi politika
sonuçlarının açıklandığı durumda mümkün olmaktadır.
Akıllı şehir yönetişiminde vatandaş katılım araçları, kamu tarafından politika karar alma sürecinin tamamını vatandaşlara karşı şeffaf hale getirmek, vatandaşa kişisel karar desteği için veri analitik
araçları sunmak ve müzakere içindeki vatandaş etkileşimi daha
anlamlı kılmak gibi teknik işlevleri içermelidir. Politika şeffaflığı ve
etkileşim özellikleri, politika karar alma sürecinde ortak yönetim ve
ortaklığın değerini yaratabilir. Bu daha yüksek halk katılımı, daha
etkili bir demokrasi ve hükümete daha fazla güven duyulmasını beraberinde getirebilmektedir (Reyes, ve Chun, 2012: 78).
Kamu-Vatandaş / Kamu-Özel Sektör İlişkisi Harrison vd.’ne (2012:
89) göre yeni teknolojiler sayesinde, insanların örgütsel sınırları
aşarak bağlantı kurmasına izin veren geçirgen ağ yapılarının ortaya çıkması, çok kapsamlı ilişkilerin potansiyelini arttırmaktadır.
Akıllı yönetişimin kamunun gündemlerine katılmasının sağlanabilmesi için, şunları göz önünde bulundurabilirler: Bir kamu stratejisi
geliştirmek: şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve paydaşların
katılımını güçlendirmek amacıyla açık hükümet girişimlerinin uygulanmasına yönelik stratejik rehberlik sağlamak, aynı zamanda,
görev alanlarındaki kamu reformlarını geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirebilecekleri hedeflerini de net bir biçimde
ortaya koymak. Alternatif olarak, bu hedefler kurumun genel stratejik planına dahil edilebilir. Strateji şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde
geliştirilmelidir.
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6.2. Kamuda Akıllı Yönetişim Uygulamalarında
Paydaşlarla İletişim
Kamuda akıllı yönetişim uygulamalarında; sorunları belirlemek,
yenilikçi çözümler önermek ve toplumda açık bir kültürü teşvik etmek gereği vardır. Şikayetleri almak için dış aktörler (sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler vb.) ile ortaklıklar kurmak ve kurumun bağımsızlığından ödün vermeden çalışmalar yapmak gereklidir. Ayrıca belirli sosyal grupların yeterince temsil edilip edilmediğini sistematik olarak değerlendirmenin dışında, hizmetlerin kullanımında
ve özellikle bu gruplardaki katılım girişimlerini ve uygulamalarını
hedeflemek son derece önemlidir. İzleme ve değerlendirme uygulamaları ve yönergelerinin geliştirerek paydaş katılım faaliyetlerinin
başarısını ölçmek ayrıca önem arz etmektedir.
Yerel yönetimler, sosyal medya gibi yenilikçi iletişim yöntemlerinin
kullanılmasıyla katılımın mekânsal ve zamansal kısıtları bertaraf
edebilirler. Bu çerçevede yerel yönetimlerin yanı sıra faaliyetlerinden yararlananların da açık kamu ilkeleri konusunda bilgi sahibi
olmaları ve faaliyetleri benimsemeleri sağlanabilir. Yerel yönetimlerde çalışanların ve hizmetlerinden yararlananların açık kamu girişimi hakkında bilgi sahibi olabilmelerinin ön koşulu kurum tarafından benimsenen açık kamu yaklaşımının içeriğini tanımlayan, kısa,
orta ve uzun vadeli hedefleri belirleyen bir strateji oluşturulmasıdır.
Bu birimler şeffaflık, paydaş katılımı ve iş birliği konularında çalışmalar yürüterek raporlar hazırlayabilirler. Aynı zamanda yayınları,
medya konferanslarını ve sosyal medyayı yönetebilirler.
Yerel yönetimlerde insan kaynağını en verimli biçimde kullanabilmenin yolu becerilerin ve uzmanlığın artırılmasıdır. Mevcut insan
kaynağından açık kamu girişimleri bağlamında en yüksek faydanın elde edilmesi için gerekli bilgi ve beceri düzeylerine ulaşmalarının sağlanması gereklidir. Bu da hizmet içi eğitimler aracılığıyla
mümkündür. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri
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gerçekleştirilerek bu tür kurum içi eğitimler gerçekleştirilebilir. Ayrıca ikramiye, ödül ve yarışma benzeri uygulamalarla motivasyonu
arttırıcı çözümler geliştirilebilir.
Kamuda yapılacak olan bu çalışmalar etkili, verimli, sorumlu ve şeffaf kamu yönetimine geçişi sağlayacağı gibi, bu konulara duyulan
ihtiyaç doğrultusunda yerel yönetimlerde de akıllı yönetişimin geliştirilmesi için önemli bir motivasyon sağlayacaktır.

6.3. Kamu – Vatandaş, Kamu – Özel Sektör, Kamu – Kamu
İş Birliklerinin Desteklenmesi, Üniversite ve Vatandaş
Etkileşiminin Teşvik Edilmesi
Akıllı şehir yönetişimi ile Kamu - Vatandaş / Kamu - Özel Sektör
iş birlikleri aracılığıyla kamu hizmetlerine ve operasyonlarına değer
katma amaçlanmaktadır. Vatandaşlar, kamuyu katılabilecekleri ve
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etkileşime girebilecekleri vatandaş katılım platformları sağlamaya itmektedirler. Bu Kamu
- Vatandaş iş birliğidir. Vatandaşlar kendilerini hükümetlerle
ilişkilendirerek, politika oluşturma konusundaki görüşlerini
bildirmek, faaliyetleri ve karar
alma sürecini izlemek, bilgi paylaşımı, kamunun hesap verebilirliği ve daha fazla şeffaflık talep etmektedirler. Farklı kamu
kurumları içinde ve genelinde iş
sürecinin yeniden tasarlanması
ve sürecin izlenmesi, ekonomik
güçlerin yürüttüğü Kamu – Vatandaş iş birliklerinin örneklerindendir. Teknoloji odaklı kuvvetler, alternatif ve kullanımı kolay
teknoloji araçları ve platformlar
sunarak hükümetlerde iş birliğini ve yenilikleri zorlamaktadır.
Teknoloji, hükümetin iş birlikleri
yoluyla yenilikleri dönüştürmek
için verileri, insanları ve kaynakları birbirine bağlamasını sağlar. Bunun bir örneği, tartışma
kurulları, sosyal ağ oluşturma,
yorum yapma, değerlendirme
araçları, anında mesajlaşma
sesli, Kamu - Vatantaş görüntülü konferans ve mobil cihazlar
dahil olmak üzere, hükümeti ve
vatandaşları birbirine bağlayan
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Devlet - Vatandaş etkileşimine olanak sağlayan araçların
toplandığı popüler sosyal medya platformlarıdır. Bu sosyal
medya temelli vatandaş katılımı, vatandaşlar ve hükümetler
arasında benzeri görülmemiş
bir miktardadır ve iş birliğinin
kalitesini arttırmaktadır (Ae
Chun vd., 2012: 7). Kamu kurumları, günümüzde çoğu ülkenin kurumsal çerçevelerinin
ortak bir özelliği haline gelmiştir. Bununla birlikte, yetkileri ve
çalışma biçimleri farklı siyasi,
kurumsal ve tarihi arka planları göz önünde bulundurarak bir
ülkeden diğerine farklılık gösterebilmektedir.
Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, insanların gelecek beklentilerini, davranış modellerini,
hizmet taleplerini ve bekleme
sürelerini görülmemiş bir boyutta değiştirmektedir. Özellikle, bilgi teknolojileri ve iletişim
alanlarında kaydedilen gelişmeler, küresel ekonominin yapı
taşlarının da radikal bir şekilde yeniden yorumlanmasına
neden olmuştur. Yaşanan bu
gelişmeler, ülkelerin kalkınma
modeli anlayışlarını yeniden
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gözden geçirmelerini zorunlu kılmış, artan nüfus ve buna bağlı gelişen beklentiler, altyapı yatırımlarına olan ihtiyacı giderek arttırmıştır. Yanı sıra, kamu kaynaklarının yüksek maliyetli altyapı yatırımlarının finansmanında yetersiz kalması, altyapı yatırımlarının
yürütülmesinde KÖİ modelinin kullanımının önemli bir seçenek
olarak kabul görülmesi sonucunu doğurmuş ve ilgili model yaygınlaşmıştır (Kulaksız, 2017). KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) modeli, kamu
ve özel sektörün birbirine karşı oldukları değil, aksine iki paydaşın
sahip oldukları farklı kaynaklarla, ilgili kamu hizmetini en uygun şekilde sunabilecekleri modele birlikte karar verdikleri bir yapıyı ifade etmektedir. Bu birliktelik, kamu hizmetinin hayata geçmesini
sağlarken, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmayıp yeni
iş imkânlarını geliştiren sosyal bir etki de sağlamaktadır. Ancak bu
aşamada üzerinde dikkatle durulması gereken en önemli husus,
altyapı yatırımını gerçekleştirirken taraflar arasındaki riski en etkin
biçimde paylaştırmayı sağlamak; gereksiz maliyetlerden ve gecikmelerden kaçınmaktır. Yukarıda belirtilen bu temel parametreleri
söylemek hayata geçirmekten çok daha kolaydır. Ancak, toplumlara hizmet eden, insanlar arasındaki ilişkileri dahi etkileyen altyapı
yatırımları, halkların yaşadığı ekonomik ve sosyal çevrenin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle, başarılı ekonomilerde söz konusu altyapı yatırımlarının insanlar tarafından sürekli ve
aralıksız kullanımı, ekonomik ve sosyal gelişimin öncü parametreleri
arasında gösterilmektedir. Günümüzde küresel altyapı ihtiyacı her
geçen gün artmaktadır. Buna karşı, 2008 küresel krizi sonrası ekonomilerin toparlanması istenen düzeyde gerçekleşmezken, özellikle 2020 yılında yaşanan pandemi sonrası önümüzdeki yıllarda da
küresel büyüme oranlarının düşük seviyede gerçekleşmesini bekleyenler/öngörenler çok fazladır. Bugün ülkelerin ekonomilerine baktığımızda, onlarca ülkenin merkez bankalarının uyguladığı politika
faiz oranlarının sıfırın altında yahut sıfıra yakın olduğunu görmek
mümkündür. Küresel ekonominin bir iyileşme sürecinde olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır (Lagarde, 2016). Ancak, bu iyileşme
süreci birçok ülke için beklenenden yavaş, riskli ve oldukça kırılgan
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şekilde test edilmektedir. Ekonomilerin krizlerden kurtulmasının en
önemli çözümünü ise altyapı yatırımları oluşturmaktadır. Konvansiyonel büyüme dinamiklerinin büyüme üzerinde yeterince etkin
olmaması nedeniyle bu süreçte, halkın beklentilerini karşılayacak
olan altyapı yatırımları büyümenin en açık potansiyel barındırdığı
alanı teşkil ederken (Lagarde, 2016), altyapıların geliştirilmesine
yönelik yapılan yatırımlar hem büyümenin ana motoru olacak hem
de gelecekteki büyümenin temel yapı taşlarını oluşturacaktır. Dünya geneline baktığımızda enerji sistemleri, akıllı şehirlerin inşası,
ulaştırma ve su ile ilgili alanlarda büyük altyapı açıkları olduğu tespit edilmektedir. Tarihte şehirleşme oranlarının en yüksek düzeyde
seyrettiği dönemden geçilmektedir ve altyapı ihtiyaçları hiç olmadığı kadar katlanarak artmaktadır. Diğer yandan altyapı ihtiyacının bir diğer tetikleyici faktörü olan uluslararası ticaret ve ilişkiler
de benzer şekilde büyük bir hızla artmaktadır. Tüm bu gelişmelere
bakarak, altyapı yatırımlarına olan ihtiyacın 2030 yılına kadar sü63
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rekli şekilde artacağı ve toplam ihtiyacın 90 trilyon Amerikan doları
olacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak, beklenen büyümelere ve
altyapı yatırımlarındaki artışa paralel olarak çevre sorunları ve karbon emisyonlarının artışı gibi başka sorunlarla karşılaşılması beklenmekte, yine bu sorunun çözümüne ilişkin benzer şekilde altyapı
yatırımı ihtiyacında da artış olacağı öngörülmektedir. Bu noktada,
küresel büyüme tahminlerini ve artan kamu ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı yatırım ihtiyacının, daha önceleri öngörüldüğü gibi 2,53 trilyon dolar/yıl seviyesinin neredeyse iki misli olan 6 trilyon dolar/yıl seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Büyüyen altyapı
ihtiyacının büyük bir kısmı gelişmekte olan ülkelerde görülecektir.
Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde ise akılı şehirlerin kurulması ve
altyapıların yenilenmesi, modernizasyonu ve eskimiş altyapıların
iyileştirilmesine duyulan ihtiyaç, küresel altyapı yatırımlarının bütçesini artıracaktır.

6.4. Vatandaşların Yönetime Daha Fazla Katılmasının
Teşvik Edilmesi
Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde haberleşme ihtiyaçlarımızı karşılamamızın yanı sıra, eğitimden sağlığa, tarımdan
ulaşıma kadar bir çok alanda yenilikçi hizmetler ile karşılaşabilmekteyiz. Dijital dönüşüm ile birlikte insanların gündelik hayatlarında bilgiyi doğru şekilde yorumlayıp işleyebilen, yaşadığı çevreyi sorgulayan
ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen bir toplum modelinin
oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Gelişen teknolojiler her alanda olduğu gibi şehir yapılarında da etkisini göstermekte olup, teknolojik
imkanlardan gerektiği gibi yararlanamayan şehirler vatandaşların
ihtiyaç ve beklentilerine cevap verememektedir. Akıllı şehirler sayesinde kentsel yaşam alanları dijitalleşerek, şehirde var olan tüm nesneler nesnelerin interneti kapsamında birbirine bağlı hale gelmektedir. Bu durumda maliyet, zaman ve enerji tasarrufu sağlanarak
vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.
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Vatandaşlar, şehrin ihtiyaçlarına inovatif bir şekilde cevap verebilmek için değerli geri bildirimleriyle yeni fikirlerin gelişimine katkıda
bulunabilirler. Ancak vatandaş katılımının şehrin yararına kullanılabilmesi ve uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesi katılımın başarılı
bir şekilde yönlendirilmesine bağlıdır. Verinin merkezi bir şekilde elde
edilmesi, yönetilmesi, görüntülenmesi ve analiz edilmesi, şehirlerin
kendilerine has ihtiyaçlarının karşılanması ve hedeflere erişim için
ele alınan şehrin kendisine özgü bir platform gereksinimi akıllı şehir
altyapısından veri elde edilebilmesi için (örneğin sensörler) açık, takip edilebilir, kullanıcı dostu bir ara yüz gereksinimi olması vatandaş
katılımının işlevsiz kalmayacağı bir şekilde bilginin düzenlenmesi ve
yönetilmesi gelen talebe veya fikre yönelik olarak ihtiyaç duyulan
kaynakların tahsis edilmesi gerekmektedir. Örneğin, Seul’de kullanılan dijital platform sayesinde vatandaşların şehrin yönetimine ve
ihtiyaçlarına dair fikirleri etkin bir şekilde ele alınmakta ve hayata
geçirilmektedir. Platformdan aktarılan fikirlerin hayata geçirilme
oranı ilgili görevliler için kilit performans kriterlerinden birisi olarak
konumlandırılmıştır.
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Dijital teknolojilerdeki gelişmelerin geldiği son noktada akıllı şehirler ve yerel sorunların çözümünde akıllı teknolojilerin kullanımı vatandaşın beklenti ve taleplerini hızlı ve yerinde karşılamak, katılımcı
demokrasiyi güçlendirmek ve yerel yönetimlerin şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetilebilmesini sağlamak gibi imkânları doğurmuştur. Akıllı şehir yönetişimi ve uygulamaları, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından da önemli avantajlara sahiptir. Bu
bakımdan farklı ülkelerde yerel yönetim kuruluşları, klasik e-Belediyecilik uygulamalarının ötesine geçerek çeşitli sensör ve araçlarla
toplanan büyük veriyi akıllı teknolojiler yardımıyla kentsel sorunların çözümünde, hizmetlerin sunumunda ve paydaşların katılımında
nasıl daha etkili kullanabileceklerine ilişkin bir arayış içindedir.
Bununla birlikte, akıllı yönetişim fonksiyonlarını ve uygulamalarını
tam olarak hayata geçirmenin oldukça zorlu bir süreç olduğunun
altı çizilmelidir. Sunduğu avantajlar, yerel yönetimler ve şehir sakinleri için oldukça cazip gelmekle birlikte; teknik, yönetsel, ekonomik
ve toplumsal bir dizi sorunun çözülmesi gerekmektedir. Geleceğin
akıllı şehirlerinin oluşturulması her şeyden önce bilişim sektörü,
kamu, yerel yönetimler ve şehrin paydaşlarından oluşan çok sayıda
aktörün birlikte çalışmasına dayanan bir yönetişim anlayışını gerektirmektedir. Ayrıca akıllı şehir politikaları geliştirirken teknolojik
sorunlar, veri güvenliği, özel verilerin gizliliği, yüksek maliyetler, nitelikli insan gücü, hizmet kullanıcıları ve paydaşların teknolojiyi benimseme düzeyi gibi çok sayıda faktörün göz önünde bulundurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Sonuç olarak, akıllı şehirlere yönelik akademik, politik ve toplumsal
ilgideki ciddi artışa rağmen, hükümetlerin ve şehir yönetimlerinin
akıllı şehir politika ve stratejilerini belirlemede mevcut kaynaklarını
iyi değerlendirmeleri, bütüncül eylem planları ve programlar oluşturmaları, olgunluk ve maliyet etkinlik analizlerini doğru bir şekilde
yaparak ve sürdürülebilirlik ilkelerini kullanarak geliştirmeleri gerekmektedir.
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Yerel yönetimler çalışmalarını şehir sakinlerinin huzuru ve
memnuniyeti için gerçekleştirirler. Bunun için öncelikle şehir
sakinlerinin ne arzu ettiklerini bilmeleri gerekir. Bu bağlamda
yönetişimin akıllı şehir felsefesinin temelini oluşturduğunu söylemek
mümkün. Elinizdeki bu eser vatandaşların yönetime katılmalarını
tüm boyutlarıyla ele almaktadır.
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