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Tüm hakları saklıdır. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
izni olmadan bu yayının hiçbir kısmı elektronik ya da mekanik yollarla 

(fotokopi, kayıtların ya da bilgilerin arşivlenmesi, vs.) çoğaltılamaz.



“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



Murat KURUM

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

“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.” 
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Önsöz

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 2020-
2023 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 hazır-
lanmış rehberlik dokümanlarından biri olup, rehberlik dokümanlarının tümüne  
www.akillisehirler.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.
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Özellikle pandemi sonrası dijital dönüşümün, yönetim modellerini 
yıkıcı bir şekilde değiştirdiği gözlemlenmektedir. Bu değişim, akıl-
lı şehir yönetimi kavramında da değişimi bereberinde getirecektir. 
Akıllı şehirlerle ilgili yapılan çalışmalarda, makalelerde ve yazılarda 
akıllı şehir yönetimi ile akıllı yönetişimin karıştırıldığı gözlemlenmek-
tedir.  

Bu çerçevede akıllı şehir yönetimini; şehrin vatandaşların ihtiyaçla-
rına yanıt vermesini sağlamak için yeterli yasal çerçeveler ve etkin 
süreçler gerektiren etkin ortamı yaratmaktır, olarak tanımlayabil-
mekmümkündür. 

Akıllı yönetişim ise; karar alma süreçlerinde farklı paydaşların iş bir-
liği içerisinde olmasıdır, olarak tanımlanabilir. (Alonso & Lippez-De 
Castro, 2016). Bu kavram genellikle bir kurumu ya da aktörlerini 
yönetme eylemini veya biçimini tanımlamak için kullanılır. 

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi 
kapsamında belirlenen tanıma göre de; paydaşlar arası işbirliği 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 üre-
ten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler, olarak tanımlanmış-
tır. Akıllı şehirlerin oluşturulması için altyapı çalışmalarını yapmak, 
teknoloji yardımıyla şehirlerdeki mekan yönetimini iyileştirmek, 
kamu hizmetlerini geliştirmek üzere veri paylaşımını sağlamak ve 
ulusal coğrafi bilginin odak noktası olmak" stratejik amacı belirlen-
miştir.

Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası hazırlanması, 2020-2023 
Ulusal Akıllı Şehirler ve Eylem Planı'nda 1 Numaralı Eylem olarak, 
"Şehre Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Hazırlana-
caktır."başlığıyla yer almaktadır.

Akıllı şehir yönetimi ile akıllı şehir yönetişimi birbiriyle ilişkili ancak 
farklı kavramlardır. Akıllı Şehir Yönetimi, "Akıllı ve uyarlanabilir ey-
lemler, bir şey hakkında karar verme ve gözetleme gibi faaliyetlerde 
bulunma kapasitesi" olarak da tanımlanır (Scholl & Alawadhi, 2016, 
s.22). Scholl ve Scholl'a (2014) göre Akıllı Yönetişim, açık ve katı-
lımcı bir şehrin temeli olarak görülebilir. Bu kavramlar akıllı şehirler 
üzerine artan söylemlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden 
bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) akıllı şehir yönetiminde daha geniş 
modellerin bir parçası olarak da önemli bir rol oynayabilir. Buradaki 
'akıllı' sıfatı, bilgi ve iletişim teknolojilerinde inovasyonu ve bir çeşit 
demokratik şehir yönetimi kombinasyonlarını ifade eder (Gil-Gar-
cia, Helbig & Ojo, 2014; H.J. Scholl & M.C. Scholl, 2014). 

Akıllı şehirler BİT tabanlı kentsel yenilik ile ilgilidir. Yani, daha iyi kent-
sel hizmetler sunmak için BİT' lerin akıllı kullanımı gereklidir. Artan 
şehirleşme nedeniyle büyüyen sorunlar ile ilgili şehirlerin gelişimi 
odaklı olması gerekmektedir. Akıllı şehirlerin temel hedeflerinden 
biri de şehirdeki yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Testoni ve Boeri 
(2015) çalışmalarında, akıllı şehirlerin dinamiklerini yönetmek için 
yeni bir yönetim modelinin ve yerel yönetim tarafından güçlü koor-
dinasyonun gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Paydaşları ve özellik-
le vatandaşları, çeşitli karmaşık iş birliği süreçlerinin yönetiminde 
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desteklemek gerekmektedir. Bu senaryo şehirlerin, vatandaşların 
ve diğer sosyal aktörlerin rolünün yanı sıra yeni ilişkileri ve süreçleri 
beraberinde getirecektir. Yeni süreçler ve yeni şehir yapıları da dahil 
olmak üzere yeni bir yönetim modeli çerçevelemek için yeni ve acil 
bilgi teknolojilerini keşfetmek gerekmektedir (Gil-Garcia, 2012).

Akıllı yönetim, akıllı şehirler bağlamında nasıl görünmelidir? Akıllı 
yönetişimle ilgili kavramların net tanımlarının olmamasından çok, 
bazı kavramların birçok açıdan örtüştüğünü gözlemlemekteyiz. 
Akıllı yönetim arayışında, şehirleri ve diğer aktörleri destekleyen 
kavramsal açıklığa ve tanımlara duyulan ihtiyacı vurgulayabiliriz. 
Bu kitapçık, netlik arayışına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, ki-
tapçığın amacı iki yönlüdür: 

1) Akıllı yönetişimin tanımları ve ilişkileri ile akıllı ve elektronik yöne-
tim kavramları arasındaki ilişkilerde daha fazla bilgi sağlamak.

2) Akıllı şehirler bağlamında akıllı yönetişimin temel unsurlarını ta-
nımlamaktır.

Bu hedefi ifa eden akıllı yönetim, şehirlerin BİT tabanlı araçların bir-
leşimi ile daha iyi kararlar alabilme becerisini ve işbirlikçi yönetimi 
sağlayabilecektir.

Bu bağlamda akıllı yönetim, karar vermeyi iyileştirmek ve vatan-
daşların ihtiyaçlarını karşılayan sonuçlar sunmak için kanıt (veri, in-
san ve diğer kaynaklar) kullanmaktadır. Genellikle teknoloji zeminli 
akıllı şehir girişimleri için önemlidir. Akıllı şehir girişimlerindeki baş-
lıca başarı faktörleri arasında; birden fazla yerel kurum ve birimler 
arasında koordinasyon, departmanlar arasında idari yapı ve süreç-
lerin yeniden şekillendirilmesi gibi faktörler yer almaktadır. Yöne-
timde paydaşların katılımı da önemlidir (Alawadhi & Scholl, 2016, 
s.2953).Kentsel politikalar için akıllı yönetim çerçeveleri oluşturmak, 
karar verme süreçlerini iyileştirmenin ve kamu hizmeti sunumunun 

kalitesini artırmanın bir yoludur (Elisei, D'Orazio & Prezioso, 2014). 

Şehir ve halk arasındaki ilişkinin ve işbirlikçi yönetimin, akıllı yöneti-
min önemli bir unsuru olarak dönüştürülmesinin önemi; bizi iletişim, 
etkileşim, iş birliği, karar alma ve doğrudan demokrasinin destek-
lenmesinde yeni yönetim modeliyle (bir yöntem olarak) güçlü bir 
şekilde ilişkili olan 'katılımcı şehir' kavramına yönlendirmektir.
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Akıllı şehir kavramı, birçok şehrin daha akıllı olma çabalarını ge-
nişletmesi nedeniyle akademisyenlerin ve uygulayıcıların dikkatini 
çekmektedir (J. Lee & H. Lee, 2014). Akıllı şehir etki alanında birçok 
tanım ve bakış açısına rağmen; çoğunda yönetim, özellikle şehirleri 
ve vatandaşları birbirine bağlayan ve karar süreçlerini şeffaf tutan 
önemli bir role sahiptir (Albino vd., 2015; Castelnovo, Misuraca & 
Savoldelli, 2015). 

Kitapçıkta etki alanına genel bir bakış açısı elde etmek için, bir son-
raki alt bölümlerde akıllı şehir boyutları ve akıllı şehir yönetişim kon-
septi incelenecektir. 

Kırdan şehre yaşanan hızlı göç 20. yüzyıl boyunca, gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerde kentsel kaynakların daha verimli ve ekono-
mik kullanılması ve şehirlerin daha yaşanabilir kılınması yönündeki 
çabaları artırmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren şehirleşmenin doğa ve 
insan üzerindeki etkilerini azaltmaya odaklanan eko kent, yeşil kent, 
sürdürülebilir kent ve öğrenen kent gibi kavramlar geliştirilmiştir 
(Kaygısız ve Aydın, 2017: 59). 21. yüzyılda içinde bulunduğumuz bilgi 
toplumunun sağladığı bilgi ve iletişim teknolojileri ile 1990’lı yıllar-
da yükselen ekoloji, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği gibi endişeleri 
birleştiren akıllı şehir kavramı giderek daha önem kazanmaktadır.

Akıllı şehir, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için dijital tekno-
lojilerin ve verinin yoğun kullanımına dayanarak kritik paydaşların 
şehir yönetimi ile entegre edilmesidir.(Pehlivan, 2017: 1). Günümüz-
de yükselen büyük veri, veri madenciliği, açık veri ve açık kodlu ya-
zılımlar, Web 2.0 ve sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşması 
1990’ların sonundan itibaren popülerleşen e-belediyecilik kavramı-
nı dönüşüme zorlamıştır ve artık e-belediyeciliği aşan “akıllı şehir” 
aşamasına geçilmiştir (Akgül, 2013: 1).

Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan şehirler, içinde “akıllı” 
ifadesi geçen yeşil enerji, sanal şehirler, yapay zekâ ve nesnelerin  

interneti gibi teknoloji odaklı ve veriye dayalı pek çok proje geliş-
tirmekte ve uygulamaktadır. Ancak akıllı şehirler sadece günümüz 
teknolojilerini kullanmaya dayanan bir şehir olmanın ötesinde, hiz-
met sunulan toplumu geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek 
için iyi yönetişimi, ekonomik gelişmeyi, eğitim fırsatlarını ve sosyal 
eşitliği sağlamayı hedeflemektedir (Lehr, 2018: 3). Yerel yönetim-
lerin de içinde olduğu kentsel aktörlerin yanında merkezi yönetim 
kuruluşlarının da politika ve programlarında “akıllı” bir yaklaşım be-
nimsemeleri önemlidir. Akıllı teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanı-
mı ile birlikte, sürdürülebilirlik ve ekonomik büyümeyi sağlamak için 
şehir paydaşlarının katılımı ile kentsel politikaların formüle edilmesi 
ve uygulanması gerekir (Varol, 2017: 46).

Akıllı şehirlerin yükselen önemine karşın genel kabul görmüş bir 
tanımı bulunmamaktadır. Ortak bir tanım geliştirmenin önündeki 
en önemli sorunlardan biri, teknolojik gelişmelerin dinamik doğa-
sı ve akıllı şehirlerin dayandığı üç alanın (akademik dünya, sanayi 
ve yönetim) amaçlarının ve kavramlara verdiği anlamların farklı 
olmasıdır. Akademik literatür daha kapsayıcı tanımlar geliştirmek 
için çok sayıda özelliği içerecek biçimde tanımlar öne sürmektedir. 
Oracle, IBM ve CISCO gibi akıllı teknolojiler üreten bilişim firmaları 
ise kavrama daha pratik değerler eklemektedir. Yerel yönetimleri 
de kapsayan yönetim alanı ise akıllı şehirlerin idari ve mali yönlerini 
vurgulayarak küresel enerji ve çevre hedeflerini karşılamayı amaç-
lamaktadır (Mosannenzadeh ve Vettorato, 2014: 687). Bununla 
birlikte, tanımlarda sıkça kullanılan ortak öğeler arasında; yenilikçi 
teknolojilere adaptasyon, büyük verinin kullanımı ve kentsel aktör-
lerle iş birliği öne çıkmaktadır.

Akıllı şehir konseptine uygun olarak yukarıda belirtilen farklı poli-
tika ve hedefleri bir araya getirmek için bütüncül bir bakış açısına 
ihtiyaç vardır. Avrupa’da orta ölçekli şehirleri, akıllı şehir faktör-
lerine göre sıralamayı amaçlayan bir araştırmada akıllı şehirlere 
bütüncül bir yaklaşım için temel oluşturan altı özellik ve 33 faktör  
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belirlenmiştir (bkz. Tablo 1).  Buna göre; akıllı şehirlerin akıllı ekono-
mi, akıllı insan, akıllı yönetişim, akıllı hareketlilik, akıllı çevre ve akıllı 
yaşam olmak üzere altı temel özelliği vardır.

,Özellik Faktör

Akıllı Ekonomi 

(Rekabet Edebilirlik)

Yenilikçi ruh, girişimcilik, ekonomik 
imaj ve markalar, verimlilik, işgücü 
piyasasında esneklik, uluslararası 
entegrasyon, dönüşüm becerisi

Akıllı İnsan 

(Toplum ve İnsan Sermayesi)

Vasıf düzeyi, yaşam boyu 
öğrenmeye yatkınlık, toplumsal ve 
etnik çoğulculuk, esneklik, yaratıcılık, 
açık fikirlilik

Akıllı Yönetişim (Katılım)
Karar vermeye katılım, kamusal ve 
sosyal hizmetler, şeffaf yönetişim, 
siyasi stratejiler ve perspektifler

Akıllı Hareketlilik (Ulaşım, Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri)

Yerel erişim, uluslararası ve 
ulusal erişim, bilgi ve iletişim 
teknolojileri altyapısının var olması, 
sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli 
ulaşım sistemleri

Akıllı Çevre (Doğal Kaynaklar)
Doğal koşulların cazipliği, çevre 
kirliliği, çevrenin korunması, 
sürdürülebilir kaynak yönetimi

Akıllı Yaşam (Yaşam Kalitesi)

Kültürel tesisler, ağlık koşulları, 
bireysel güvenlik, konut kalitesi, 
eğitim tesisleri, turistik imkanlar, 
toplumsal uyum

2.1. Akıllı Şehir Boyutları

Akıllı şehir disiplinler arası bir etki alanı olarak kabul edilmiştir ve 
şehirlerde yaşam kalitesini artırmak için çabalar gerektirmekte-
dir. Kavramın birçok tanımına dayanarak, "akıllı şehir boyutlarını 
(insanlar, ekonomi, şehir, hareketlilik, yaşam ve çevre) geliştirmeyi 
amaçlayan kentsel alanda yenilik (esas olarak BİT tabanlı) yapmayı 
gerekir (Anthopoulos, Janssen & Weerakkody, 2016, p.12). Castel-
novo, Misuraca ve Savoldelli (2015) göre, literatürdeki kavramların  
çoğu akıllı şehirlerin çok boyutlu sistemler olduğunu kabul etmek-
tedir. Akıllı şehirler; teknoloji kullanımı ve bunun sonucunda vatan-
daşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kamu hizmetlerinin ve de-
mokrasinin sağlanması için kamu idaresi kapasitesinin artmasıyla 
karakterize edilir (Anthopoulos & Reddick, 2016; Castelnovo ve vd., 
2015). 

Bu kitapçığın odak noktası akıllı şehir yönetimi ve yönetişimi kav-
ramlarını anlamak olduğu için çerçeveler ve teknolojinin rolü, geniş 
olmayan bir bakış açısıyla aşağıdaki alt bölümlerde açıklanacaktır.

2.2. Akıllı Şehir Yönetimi Bileşenleri  

Akıllı şehir yapısı kapsamında yer alan akıllı şehir yönetimi ve uygu-
lamaları ve bu yetkinlikler altında tanımlanan akıllı şehir yönetimi 
bileşenleri aşağıdaki gibidir: 

 • Yönetim: Akıllı Şehirler alanında ihtiyaç duyulan paydaşlar 
arasında şehir çapında liderliği güçlendirmek, etkinleştirmek 
ve sürdürülebilirliği sağlamak için etkili yolların bulunması 
amacıyla gerçekleştirilen yönetim düzenlemelerine yönelik 
faaliyetlerdir. 

 • Strateji Yönetimi: Akıllı Şehir Stratejilerinin geliştirile-
rek şehre yön veren yol haritalarına dönüştürülmesi ve  

Tablo 1. Akıllı Şehirlerin Temel Özellikleri ve Faktörleri 
(Bölgesel Bilim Merkezi, 2007:12)
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uygulamaların bu bakış açısıyla hayata geçirilmesinin sağlan-
masına yönelik faaliyetlerdir. 

 • Politika Yönetimi: Akıllı Şehir alanında aşağıda yer alan baş-
lıklara yön veren ilkeleri ortaya koyan politikaların belirlenme-
si ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerdir. 

 • Bütüncül Hizmet Yönetimi: Akıllı Şehir çözümlerinin kullanıl-
dığı şehircilik hizmetlerinin bütüncül bir şekilde, birbirleriyle 
etkileşim içerisinde kapsayıcı kanallarla sunumuna ve olgun-
luğunun artırılmasına yönelik faaliyetlerdir. 

 • İş Yönetimi: Akıllı Şehir çözümlerinin kullanıldığı şehircilik hiz-
metlerinin sunulması amacıyla hizmet ve teknoloji katman-
ları arasındaki iş katmanının yönetimine ilişkin faaliyetlerdir.

2.3. Akıllı Şehir Uygulamaları 

2.3.1. Akıllı Çevre 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri desteği ile atık, hava, su, toprak, iklim 
değişikliği ile mücadele yönetimi ile şehrin tabiat varlıklarının koru-
narak çevre ve doğanın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ve çev-
re yönetiminin yeşil şehir planlamasının dikkate alınarak yapılması 
olarak tanımlanabilir. 

2.3.2. Akıllı Güvenlik

Teknolojiyi kullanarak, şehirlerde mevcut güvenlik hâline karşı olu-
şabilecek tehditlere yönelik olarak vatandaşları korumak ve kriz yö-
netimini sağlamak için tasarlanmış, şehir güvenliğinin ölçümlenme-
si ve etkinliğinin sağlanması işlevlerinin bütünüdür.

2.3.3. Akıllı İnsan

Farkındalığı, katılımcılığı ve yaratıcılığı yüksek, hayat boyu öğrenen, 
bilişim teknolojilerini hayatına dâhil etmiş, beşeri ve sosyal serma-
yenin ana unsuru ve şehir yaşamının odak noktası olan bireydir. 
Akıllı İnsan bileşeni kapsamında Sosyal Altyapı, Kültürel Etkileşim 
ve Bağımlılık konuları ele alınmaktadır. Sosyal Altyapı; sosyal ya-
pının temel taşlarını oluşturan eğitim, sağlık, kültür, turizm, sanat, 
spor ve sosyal yardımlar gibi insanın ve toplumun yaşam kalitesinin 
yükseltilmesine yönelik faaliyetler ve hizmetlerdir. 

2.3.4. Akıllı Yapılar 

Bir şehirde yer alan tüm yapılar için toplumun; barınma kalitesi, 
konut kalitesi, yapı güvenlik önlemleri, yapı iklimlendirme ve enerji 
sistemleri gibi temel ihtiyaçlara akılcı ve teknolojik bir yaklaşımla 
dokunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sistemleri içerir. 
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2.3.5. Akıllı Ekonomi

Bir şehrin mikro ve makro boyutuyla ekonomik girdi, çıktı ve faali-
yetlerinin akıllı endüstriler çerçevesinde ele alınmasıdır. Her alanda 
giderek artan tüketim faktörleri karşısında mevcut kaynakları ve-
rimli kullanmayı, artan tüketim için önlemler geliştirmeyi ve yaşam 
kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Rekabet gücü, marka değeri 
ve paylaşım ekonomisi öne çıkan kavramlardır. 

2.3.6. Akıllı Mekân Yönetimi

Şehirlerin deprem, sel, heyelan gibi can ve mal kaybına sebebiyet 
verecek doğal afetler karşısında dayanıklı olabilmesini; sosyal, kül-
türel ve ekonomik olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasını; şe-
hirleşme ilkelerine uygun şekilde gelişmesi konularını ifade eder.

2.3.7. Akıllı Sağlık 

Yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, sağlık hizmetlerini iyileşti-
ren, bireylerin sağlıkları ile ilgili farkındalıklarını artıran, sağlık verisi-
ni akıllı bir şekilde analiz edilmesini sağlayan uygulama ve hizmet-
lerdir. 

2.3.8. 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 yönetimi ifade etmekte-
dir. 
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2.3.9. Bilgi Teknolojileri 

Bilginin (ses, veri, metin, görüntü vb.) üretilmesi, toplanması, işlen-
mesi, işletilmesi ve paylaşılması süreçlerinin teknolojinin desteği ile 
yapılmasını sağlamaktadır. Akıllı Şehir kapsamında Bilgi Teknoloji-
leri, şehir yönetimi, enerji, ulaşım, altyapı gibi birçok hizmete yatay 
olarak destek veren durumdadır. 

2.3.10. Akıllı Ulaşım 

BİT destekli ve entegre ulaşım sistemleridir. Bir veya birden fazla 
ulaşım şeklinin kullanıldığı tramvay, otobüs, tren, metro, araba, de-
niz ve hava ulaşımını, bisiklet ve yayaları kapsayan sürdürülebilir, 
güvenli ve birbirine bağlı ulaşım sistemlerini kapsamaktadır. 

2.3.11. Akıllı Enerji

Enerji ve kaynak açısından yüksek düzeyde verimli ve giderek artan 
bir şekilde yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenen, maliyet ve 
enerji tasarrufu sağlayan, stratejik planlama için entegre ve esnek 
kaynak sistemlerinin yanı sıra iç görüye dayalı, kamusal değeri olan 
ve yenilikçi yaklaşımlara dayanan şebekeler ile enerjinin yönetimidir. 

2.3.12. İletişim Teknolojileri

Bilginin aktarımı ile ilgili altyapı, teknoloji, standart ve donanımların 
bütünüdür. Akıllı Şehir kapsamında İletişim Teknolojileri; şehir yöne-
timi, enerji, ulaşım, altyapı gibi birçok hizmete yatay olarak destek 
veren durumdadır. 

2.3.13. Bilgi Güvenliği 

Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik öğeleri doğrultusunda risk 
yönetimi sürecinin de uygulanarak muhafaza edilmesidir. Bilgi Gü-
venliği kapsamında; teknoloji, sistem ve altyapıların (ağ, yazılım, ci-
haz, veri vb.) bütünsel olarak korunması ve ele alınması ile gelecek 
tehditlere hazırlıklı olunması amaçlanmaktadır. 

2.3.14. Akıllı Altyapı 

Akıllı Çevre, Akıllı Ulaşım ve İletişim Teknolojileri bileşenleri kapsa-
mında kullanılan sensörlerle toplanan veriyi ileten, analiz eden, öl-
çen, izleyen ve daha gelişmiş performans ve kullanıcı deneyimi için 
kullanıcı talepleri ve çevredeki değişikliklere akıllı şekilde yanıt vere-
bilen ve kamusal değer oluşturan sistemlerdir. 

2.3.15. Afet ve Acil Durum Yönetimi

Önlem alınarak karşılaşılabilecek zararları azaltan, afet ve acil du-
rumlara hazır olunmasını sağlayan, bir olay/durum gerçekleştiğin-
de müdahale eden, afet ve acil durum verisini akıllı bir şekilde analiz 
edebilen ve normal yaşama dönüş sürecini kapsayan uygulama ve 
sistemler bütünüdür. 

2.3.16. Coğrafi Bilgi Sistemleri

Birçok sektörle mekânsal etkileşim olan coğrafi verinin; üretilme-
si, temini, depolanması, işlenmesi, yönetilmesi, kıymetlendirilme-
si, analiz edilmesi, paylaşılması, görselleştirilmesi, sunulması ve 
güncel tutulması için gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynağı, 
standartlar ve yöntemler bütünüdür.
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2.4. Akıllı Şehir Çerçeveleri

Akıllı şehirler için en tanınmış çerçevelerden biri Giffinger ve Pi-
chler-Milanović (2007) tarafından kentsel büyüme ve gelişme te-
orilerine dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada akıllı şehirler; 
ekonomi, insan, yönetim, hareketlilik, çevre ve geçim kaynakları 
gibi alanlarda iyi performans ve beklentilere sahip şehirler olarak 
tanımlanmaktadır. Yukarıdaki boyutlarda yazarlar tarafından ta-
nımlanan ana unsurlar; ekonomik rekabet gücü, sosyal ve beşerî 
sermaye, katılım, ulaşım ve BİT ile ilgili faktörler, doğal kaynaklar ve 
yaşam kalitesi ile ilgili yönleri ifade etmektedir (Giffinger vd., 2007).

Gil-Garcia, Pardo ve Nam (2015) tarafından dört boyutlu çerçeve 
belirlenmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 1) Akıllı şehir teknolojisi ve verisi, 

 2) Şehrin demografik özellikleri 

 3) Şehrin toplum yapısı

 4) Şehrin fiziksel çevresi 

Daha yakın zamanda Anthopoulos, Janssen ve Weerakkody (2016), 
mevcut akıllı şehir kavramsallaştırmalarını birleşik bir akıllı şehir 
modelinde sentezledi. Akıllı şehir mimarlık, yönetişim, planlama 
ve yönetim, veri ve bilgi, enerji, sağlık, kişi ve çevre olmakla birlikte; 
akıllı şehir ilerlemesi, akıllı şehir izleme, şehir kapasitesi, sürdürüle-
bilirlik, esneklik ve politika etkisi gibi kıyaslama araçları olan altı sı-
nıf da dahil olmak üzere kavramsal modeller sekiz sınıfta belirlendi.

Bu çerçevede genel olarak, akıllı şehir kentsel çevredeki farklı yeni-
lik türleri için bir şemsiye terim olarak kabul edilebilir (Anthopoulos 
vd., 2016).
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2.5. Akıllı Şehirlerde Teknolojinin Rolü

Akıllı şehir, bilgi şehri, dijital şehir ve her yerde bulunan şehir gibi 
akıllı şehrin tarihsel öncülleri veya eş anlamlıları, ilgili kentsel yöne-
tim ve vatandaşlara hizmet veren teknolojilerdir (J. Lee & H. Lee, 
2014). 

Ancak teknoloji, kentsel hizmetleri optimize etmek ve yaşam kali-
tesini artırmak için geleneksel hedeflerin ötesinde akıllı şehirlerde 
önemli bir role sahiptir. BİT özellikli çözümler özellikle şehir ve va-
tandaşlar arasındaki ilişkinin kalitesini artırmak için uygulanabilir. 
İnsanların elektronik kamu hizmetleri ile şehre bağlanması ve izin 
ağları oluşturması için şehir planlaması ve yönetiminde BİT kulla-
narak şehrin rekabet gücünü ve vatandaşların yaşam kalitesini ar-
tırmaya katkıda bulunmasını gerektirir (Castelnovo vd., 2015; Lee 
ve Lee, 2014).

Yenilikçi hizmetler aynı zamanda vatandaşlara şehirdeki yaşamla-
rının farklı yönleri hakkında bilgi ve işlem yetenekleri sağlamaktadır 
(J. Lee & H. Lee, 2014). 

Scholl ve AlAwadhi (2016), akıllı operasyonlar oluşturmak ve akıllı 
hizmetleri teşvik etmek için gereken BİT altyapısının yanı sıra özel-
likle bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirliği konusunda, organizas-
yonel entegrasyon gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca kurumlar arası iş 
birliğinde temel değişim ihtiyacı olduğunu ve yeterli bir BİT yönetim 
modeline ihtiyaç olduğunu belirlemişlerdir. Merkezi işlev ne kadar 
merkezi bir şehir yaratmak için çabalasa da akıllı bir şehir yaratma-
ya çalışan şehirler sadece teknolojide inovasyonu benimsemeye de-
ğil; aynı zamanda genel yönetim ve politikaların yanı sıra değişimin 
itici gücü olarak insan sermayesi ve eğitim gibi diğer faktörlere de 
ilgi duymaktadırlar (J. Lee & H. Lee, 2014).
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3

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
VE AKILLI ŞEHİRLER  



kullanımı önemli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla teknoloji kullanımı eko-
nomik güç ile alakalı olduğundan toplum içinde kutuplaşmalara ve 
sınıflaşmalara da neden olabilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojile-
rindeki gelişme sonrası yaşanan dönüşümün etkisiyle bazı işlemle-
rin basitleştirilmesine neden olmaktadır. Örneğin, sanal mağazalar 
aracılığıyla alımlar yapılabilmekte, ödemeler elektronik ödeme şek-
linde gerçekleştirilebilmekte ve teslimat sürecinde ise lojistik mali-
yeti düşürülebilmektedir. 

Öte yandan, bilgi alışverişi mekanizmaları düzeyinde, talep bilinci ve 
kültürel çeşitliliğin yanı sıra bilgi ve ürün tasarımının da kolaylaşma-
sına neden olmaktadır. Bu dönüşümün teknoloji ile ilgili olmadığı-
nı, strateji ve düşünme biçimiyle ilgili olduğunu belirterek daha çok 
stratejik sorumluluklar üstlenilmesi suretiyle yeniden hayal edilmesi 
ve yeni teknolojilere odaklanılması gerektiği üzerinde durmaktadır. 
Aynı zamanda dijital çağa uyum sağlayabilmek, büyüyebilmek ve 
kendi stratejilerini oluşturmak için, müşteri ağlarından yararlanıl-
masının, rekabet için geliştirmeler yapılmasının, verilerin varlıklara 
dönüştürülmesinin, inovasyon yapılmasının ve değer katılması ge-
rektiğinin de altını çizer.

Dijital Dönüşüm bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanların ihtiyaçla-
rına hizmet etmesi için, hayatı daha kolay yaşanabilir bir seviyeye 
ulaştırmasını sağlayan süreç olarak tanımlanabilir. Bu dönüşüm sü-
reci esas itibariyle sadece insanlar üzerinde olmayıp aynı zamanda 
tüm kurumları kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde diji-
talleşmeyi takip edip yeni teknolojileri kullanan örgütler rekabet üs-
tünlüğü sağlama konusunda da avantajı yakalamaktadır. İnternete 
erişim konusunda ülkeler ve hatta şehirler  arasında bile eşitsizlikler 
söz konusudur. Bu eşitsizlikler kullanılan erişim tipi veya bant ge-
nişliği ile ilgili olup, sunulan hizmet her noktaya aynı kalitede verile-
memektedir. Ayrıca internet üzerindeki veri trafiğine de bakıldığın-
da gelişmiş ülkeler üzerinden veya ülkede bulunan gelişmiş şehirler 
üzerinden diğer bölgelere doğru aktığı görülmektedir. Gelişmiş ül-
keler ile diğerleri arasındaki farkın nasıl giderileceğine ilişkin iletişim 
teknolojileri başat rol oynamaktadır. Hem sadece ülkeler açısından 
olmayıp bireyleri de kapsayan bir eşitlik için iletişim teknolojileri  
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Bu bölümde, özellikle akıllı şehirler literatüründe, yönetişim ve akıllı 
şehirler arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Akıllı şehir yö-
netişim kavramı hakkında net bir tanım yoktur ama akıllı şehir yö-
netişiminde ana bakış açılarını belirlemeye yönelik bazı girişimler 
akıllı şehirlere uygulanır. Örneğin, Meijer ve Bolívar (2016) akıllı şe-
hir yönetiminin dört ideal tipik kavramsallaştırmasını belirlemiştir. 
Bunlar aşağıdaki gibidir:

1) Akıllı bir şehrin yönetimi 

2) Akıllı karar verme  

3) Akıllı idare

4) Akıllı kentsel iş birliğidir 

Aynı durum Castelnovo, Misuraca ve Savoldelli (2015) tarafından 
da algılanır ve bu da yönetimin akıllı şehir literatürünün vatandaş-
ların katılımına sık sık eşlik ettiği bir durumdur. Osella, Ferro ve 
Pautasso (2016) akıllı şehirler kavramını; liderlik, vatandaş katılı-
mı, ortaklıklar, kamu-özel ortaklıkları, hesap verebilirlik, duyarlılık, 
şeffaflık, iş birliği, veri paylaşımı, bilgi entegrasyon hizmetleri ve 
iletişim gibi yönleriyle toplum için değer yaratma konusunda daha 
büyük bir niyet algıladığı yönetim kavramıyla ilişkilendirmektedir. 
Meijer (2016) göre göre, akıllı şehir yönetişimi, yenilikçi yönetim dü-
zenlemeleri geliştirmek ve daha iyi sonuçlar ve süreçler sağlamak 
için yeni teknolojiler (mutlaka en gelişmiş) kullanmaktır. Bu neden-
le, akıllı şehirlerde geleneksel kurumların ve klasik yönetim süreç-
lerin ötesine geçerek karşılaştıkları zorlukların ele alınabilmesi için 
yeni ve yenilikçi yönetim biçimlerine ihtiyaç vardır (Bolivar, 2016). 

Son olarak, vatandaşların katılım sürecinin merkezi bir role sahip 
olduğu akıllı şehir yönetiminin değerlendirilmesi için Castelnovo, 
Misuraca ve Savoldelli (2015, s.12) çalışmalarında bir çerçeve öne-
rerek "Vatandaşların karar verme sürecindeki merkezi rolünü ve 

şehir bağlamında kamu değer yaratmaya olan temel katkılarını ye-
niden teyit etmektedir." şeklinde ifade etmişlerdir. Akıllı şehir yöne-
timi kavramının vatandaşlara yönelik güçlü odak noktası nedeniyle, 
bu hususu aşağıdaki bölümde tartışacağız.

4.1. Vatandaş Odaklılık

Vatandaşların katılımı akıllı şehir yönetiminin temeli olarak kabul 
edilir (Castelnovo vd., 2015). Vatandaş merkezliliği, akıllı şehir karar 
verme sürecinin önemli bir yönüdür.
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Akıllı şehir yönetiminin katkısını analiz etmek, ekonomik büyüme 
de dahil olmak üzere kamusal değerler oluşturmaktır (Castelnovo 
vd., 2015; Meijer & Bolívar, 2016; Meijer, Gil-Garcia & Bolívar, 2016). 
Meijer, Gil-Garcia ve Bolívar'a (2016) göre, gerçekçi bir akıllı şehir 
stratejisi koşulların, yönetim modellerinin ve kamusal değerin ge-
liştirilmesini içerir.

Öneriler toplayarak karar alma süreçlerine vatandaşların katılımı-
nı teşvik etmek ve kamu hizmetlerinin nasıl geliştirilmesine ilişkin 
bakış açısı geleneksel bir angajman yaklaşımıdır (Castelnovo vd., 
2015).  Ancak, kamuoyu tartışmalarına katılanların sayısını artır-
mak ve geleneksel katılım araçları tarafından dışlanan veya cazi-
besine kapılmayan kişileri dahil etmek için, sosyal medya gibi BİT 
tabanlı uygulamalar, karar vericilerin halkın ihtiyaçlarına uygun ka-
rarlar almalarına yardımcı olabilir (Kleinhans vd., 2015; Castelnovo 
vd., 2015). Başka bir deyişle, şehir planlama ve yönetimi, insanları 
akıllı şehir bağlamındaki yerlere bağlayarak yeni teknolojiler ile ge-
liştirilebilir (Khan vd., 2015).

4.2. Akıllı Şehir Yönetimi Oluşturma

Çerçeve, şehrin elektronik ve akıllı şehir için gerekli yetenek ve mo-
dellerin benimsemesini; ardından etkili akıllı yönetim alanlarının ge-
liştirilmesini karakterize etmeyi; iş birliği ortamının da geliştirilmesini 
sağlamayı gerektirir. Bu akıllı yönetim modeli, akıllı şehir planlarını, 
girişimlerini ve çözümlerini detaylandırmak ve ortaya çıkarmak için 
yerel düzeye çevrilebilir. Janowski tarafından önerilen Dijital Şehir 
Evrim Modeli (2015) evrimin hiçbir şehirden olmayan dönüşüm sevi-
yesiyle ilgili olduğu bu fikri doğrulamaktadır. Dönüşüm; iç şehir dönü-
şümü, aynı zamanda şehir ve sivil toplum paydaşları arasındaki iliş-
kileri etkileyen dönüşüm ve son olarak da ulusal, şehir veya sektörel 
şehir bağlamına bağlı dönüşümler olarak tanımlanabilir. Çerçevede 
sunulan kavramların temel ilişkileri Tablo 2'de sentezlendiği gibidir.

Boyut Tanımı Gösterge Referanslar

E-Şehir İdari verimlilik ve 
birlikte çalışabilir-
lik sağlamak için 
kamu kuruluşlarına 
BİT'nin tanıtılması, 
hizmet iyileştirme 
ve vatandaş mer-
kezlilik

İdari verimlilik 
Birlikte Çalışabilirlik 
Hizmet Geliştirme 
Vatandaş 
merkezliliği 
(transparency ve 
şehire güvenine 
odaklanmak)

Ayanso, Chatterjee 
& Cho, 2011; Bertot, 
Jaeger & Grimes, 
2010; Gil-Garcia, 
2012; Gottschalk, 
2009; Helbig, 
Gil-García & Ferro, 
2009; Hu vd., 2012; 
Janowski, Pardo & 
Davies, 2012; Jans-
sen & Estevez, 2013; 
Khan & Park, 2013; 
Linders, 2012; Gül, 
Persson & Heeager, 
2015; Sandoval-Al-
mazan & Gil- Gar-
cia, 2012; Zissis & 
Lekkas, 2011.

Akıllı
Şehir

BİT'i diğer 
paydaşlarla 
operasyonlarına, 
işlevlerine, 
süreçlerine ve 
ilişkilerine entegre 
etmek için şehir 
tarafından 
üstlenilen girişimler

Kanıta dayalı bölüm 

Karar verme süreci

Sosyal medyanın 
yükselişi

BİT destekli iç 
dönüşüm

Burkhardt vd., 2014; 
Chun, Luna-Reyes & 
Sandoval-Almazán, 
2012; Estevez, Göz 
& Janowski, 2010; 
Gil-Garcia, Helbig & 
Ojo, 2014; Gil-Gar-
cia, Zhang & Puron-
Cid, 2016; Jansson, 
2013; Mellouli, Lu-
na-Reyes & Zhang, 
2014; Nam & Pardo, 
2014; Picazo- Vela, 
Gutierrez-Martinez 
& Luna-Reyes, 2012

Tablo 2. Tanımlanmış Kavramlar ve Tanımlar
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Akıllı 
Yönetim

Bilgi ve karar verme 
işlemlerinde dijital 
teknolojileri ve 
akıllı faaliyetleri 
uygulama 
kapasitesi

Veri ve kanıta dayalı 
politika oluşturma 
İşbirliğine dayalı 
açık ve vatandaş 
merkezli yönetim 
biçimleri 

BİT ‘e teşvik 

Dönüşüm (iç ve 
toplum içinde)

Barnes ve vd., 
2008; Bonsón, 
Royo & Ratkai, 
2015; Estevez & 
Janowski, 2013; 
Janowski, Pardo 
& Davies, 2012; 
Klaus, 2016; Linders, 
Liao & Wang, 
2015; Mergel, 2013; 
Misuraca, Broster 
& Centeno, 2012; 
Reddick, Chatfield 
& Jaramillo, 2015; 
Scholl & AlAwadhi, 
2016’a; Scholl & 
AlAwadhi, 2016b; 
Silva, 2013; Ubaldi, 
2013; Wijnhoven, 
Ehrenhard &Kuhn, 
2015.

Akıllı 
Şehir 
Yönetimi

Akıllı yönetim 
biçimi, paydaşlara 
(özellikle 
vatandaşlara) 
karar verme hakları 
tahsis eden ve etkin 
ve verimli karar 
alma süreçlerine 
katılmalarını 
sağlayan şehirlerde 
yaşam kalitesini 
artırmak

İş birliği, vatandaş 
katılım ve verilere 
dayalı kanıt 

Şehirlerde 
yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi

Bolívar, 2016; 
Castelnovo, 
Misuraca & 
Savoldelli, 2015; 
Khan ve vd., 2015; 
Meijer, 2016; Meijer 
& Bolívar, 2016; 
Meijer, Gil- Garcia & 
Bolívar, 2016; Osella, 
Ferro & Pautasso, 
2016.

4.3. Akıllı Şehir Yönetimi Nedir?

Akıllı yönetim, karar alma süreçlerini iyileştirmek için gelişmekte 
olan teknolojilerin farklı şehir seviyelerine uygulanması olarak ta-
nımlanan bir kavramdır. Akıllı şehir yönetimi yerel yönetime uygu-
landığında, şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmak için verilen ka-
rarlara odaklanılması ve ana akıllı şehir boyutlarının (Akıllı Yaşam, 
Akıllı Mobilite, Akıllı İnsanlar, Akıllı Ekonomi Akıllı Cevre) kesişim nok-
tasıdır. Bu nedenle akıllı şehir yönetiminin temel amacı, yeni tekno-
lojilerin kullanımıyla kentsel çevrenin kalitesini artırmaktır (Meijer, 
2016).
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Meijer ve Bolívar (2016), akıllı şehirlerin yönlerini tanımlarken tekno-
loji, insan kaynakları ve yönetişim (iş birliğinin eş anlamlısı olarak) 
arasında güçlü bir bağlantı kurarlar. Bilgi paylaşımı ve iş birliği, akıl-
lı şehirlerde iş birlikçi yönetimin yanı sıra; karar almada katılım ve 
katılım uygulamaları ile birlikte BİT kullanımının çerçevelenmesin-
de temel unsurlardır (Viale Pereira vd., 2017; Estevez ve vd., 2010; 
Chun ve vd., 2012). Bu bağlamda, iş birlikçi ve etkili yönetişim, ka-
rar alma haklarının paydaşların karar alma süreçlerine katılmasını 
sağlamak ve tahsis etmek olarak tanımlanır (Ferro vd., 2013; At-
tard, Orlandi, Scerri & Auer, 2015). Bu husus, kentsel hizmetlerin 
sunulmasını iyileştirmek, kanıta ve veriye dayalı karar vermeyi ar-
tırmak ve kollektif eylemi teşvik etmek amacıyla şehirde iş birliği 
ve dağıtılacak yeni dijital platformların dönüşüm unsuru ile ilgilidir.

Yerel yönetimlerde BİT kullanmanın potansiyel yararları arasında 
artan açık iletişim ve şeffaflık, kitlesel iş birliği ve katılım olasılığı yer 
almaktadır ve bu da değişim yönetimi ve yalın yönetim modelleri-
nin daha akıllı hale gelmesini sağlayabilir (Misuraca vd., 2012). Ge-
lişmekte olan teknolojilerin ilginç yönü, mevcut yönetim modelleri-
ne meydan okumanın yanı sıra, yeni yönetim modellerinin ortaya 
çıkmasının mümkün olması olabilir. Akıllı şehirlerin disiplinler arası 
yapısı ve çağdaş kentsel sorunların karmaşıklığındaki değişiklikler, 
içeriğe özel çözümler ve çok paydaşlı çevre ile başa çıkabilen esnek 
kurumsal düzenlemeleri gerekli kılmaktadır.  

Akıllı şehir etki alanında e-şehrin rolü tartışılırken, yönetim altı akıllı 
şehir kapasitesi boyutundan biri olarak rol oynadığı ve akıllı hizmet-
lerin önemli bir yerel e-devlet kapasitesi olarak görülebildiği ifade 
edilebilir (Antholoulos & Reddick, 2016). Anthopoulos ve Reddick'ye 
(2016) göre akıllı şehirler, şehirlerin kentsel alanlarda kamu hizmet 
sunumunu ve demokrasiyi geliştirmeleri için bir araç olarak düşü-
nülebilir. Özetle; akıllı şehir yönetimi, akıllı yönetim biçimi olarak ta-
nımlanabilir. Karar alma haklarını paydaşlara ve özellikle vatandaş-
lara tahsis ederek şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmak için etkili 
ve verimli karar alma süreçlerine katılmaktır.

Akıllı şehir yönetiminin 4 önemli noktasını şu şekilde tanımlamak 
mümkündür: 

 • Akıllı şehir yönetimi, akıllı yönetimi geliştirmek için bir temel 
olarak kabul edilebilir.

 • Akıllı şehir yönetimi, Bilgi İşlem Teknolojilerinin karar vermeyi 
iyileştirmek için akıllı kullanımıdır.

 • Akıllı şehir yönetimi, temelde yaşam kalitesini artırmak için 
yerel yönetim kararları ile ilgilenir.

 • Akıllı şehir yönetimi, vatandaşların işbirlikçi karar vermedeki 
rolünü vurgular.

4.4. Akıllı Şehir Yönetim Araçları 

Şehirlerin akıllı şehir olarak konumlanmaları ve şehir yönetiminde 
kullanılan araçları akıllı şehir yönetim araçları olarak şekillendirme-
leri önem arz etmektedir. Bu noktada incelenen akıllı şehir yönetim 
araçları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

4.4.1. Nesnelerin İnterneti

Benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında 
oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin 
belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları, olarak ta-
nımlanmaktadır (Brock, 2001:34). Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli 
haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbi-
rine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar 
sistemi olarak da tanımlamak mümkündür. Yapılan araştırmala-
ra göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin 
edilmekte ve bu rakamın 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz 
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seviyesine çıkması öngörülmektedir. Aynı araştırmalara göre; 2003 
yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı cihaz oranı 
0,08 iken bu oranın 2020 tahmini ise ‘6,48’dir. Ayrıca 2020 yılında, 
20 adet tipik ev cihazının üreteceği bilgi trafiğinin, 2008 yılında üre-
tilen tüm internet trafiğinden daha fazla olacağı tahmin edilmek-
tedir. Nesneler, algılayıcılar ve elektronik devreler ile donatıldığında 
insanlarla iletişime geçerek durum bilgilerini güncelleyebilecek ye-
tenekler kazanırlar. Mobil ağlar ve internetin gelişimiyle birlikte bu 
nesnelerin kişiler ile iletişim kurmaları kolaylaşmış ve insanlar da 
onları her yerden, her zaman gözlemleme ve kontrol etme şansına 
sahip olmuştur (Uckelmann vd., 2011:20). 

4.4.2. Büyük Veri Uygulamaları 

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme ile işlemciler ve depolama alan-
larında giderek düşen birim maliyet, depolanabilir veri miktarının 
hızla artması ve işletmelerin bu verileri kullanmasında birtakım 
fonksiyonel aksamalarla karşılaşması ile sonuçlanmıştır. Depolama 
alanının büyüklüğü ne olursa olsun günümüzde bu büyüklüğü dol-
durmaya yetecek miktarda veri sürekli artan bir hızla oluşmaktadır. 
A'dan B'ye gitmek için izlediğimiz rota ve hatta bir reklam izlemek 
için yapılan anlık duraksamalar gibi her işlem artık bir noktada kay-
dedilebilmektedir. Bu veri dalgası teknoloji çevrelerinde tartışılırken 
kısaca ‘büyük veri’ terimi kullanılmaktadır. Fakat bu terim veri hac-
minin ötesinde, mevcut veri toplama ve analiz paradigmalarınızın 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için başarısız olmaya başladığı noktada 
işi ele almaktadır. Büyük veri sizin için kullanılabilir teknolojiye bağlı 
olarak değişmektedir.

Gerçek meydan okuma büyük verinin (big data) tek özelliği değil-
dir, daha karmaşık sorunlar bilgi yönetiminin tüm boyutlarıdır. Veri 
çeşitliliği, karmaşıklığı, aktarım hızı ve gerçek zamanlı çalışılması 
sorunların büyümesine neden olabilir. 

Büyük veri; artan hacim, çeşitlilik, hız ve geleneksel teknolojilerin 
tıkandığı noktadaki veri karmaşıklığı gibi sorunların doğal evrimi-
dir. Bunlar sırasıyla; anlamlı ve erişilebilir bilgi için görselleştirme 
tekniklerinin yanı sıra veri sınıflandırma ve ontoloji için yeni yakla-
şımlardır. Depolama ve işleme kapasitesi maliyeti düşmeye devam 
ediyor olsa da; kaynakların her zaman belirli bir kısıt dahilinde ge-
nişleyeceği gerçeği ve ekonomik faktörler mutlaka yeni baskılar ek-
leyecektir. En önemli baskı kaynakları hangi miktarda, hangi süre ile 
veri depolanacağı ve verilerin gelecekteki değeri hakkında öncelik-
lendirmeler yapmak olarak görülmektedir.
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4.4.3. Bulut Bilişim 

Bulut teknolojisi en yalın haliyle internet üzerinden erişimde bulu-
nulan yazılım uygulamaları, veri depolama hizmeti ve işlem kapa-
sitesidir. Bu teknolojide şirketlerin bilişim alanında kullanılan yete-
neklere ne zaman isterse ya da ihtiyaç duyarsa o zaman erişmesi 
esas alınır. 

4.4.4. Sağlık Bilgi Teknolojisi

Sağlık hizmetlerine uygulanan bilgi teknolojisidir. Tüketici ve sağla-
yıcılar arasında bilgisayarlı sistemler ile güvenli bilgi alışverişini des-
tekler (Calyam vd., 2016:3-20). Bu teknolojiyle: 

 • Sağlık kalitesinin iyileştirilmesi ve etkinliğin artırılması

 • Sağlıkta verimliliğinin ve üretkenliğin artırılması

 • Tıbbi hataları önlemek ve sağlık prosedürlerinin doğruluğu-
nun artırılması

 • Sağlık maliyetlerinin azaltılması

 • İdari verimliliğin artırılması

 • Sağlıktaki iş süreçlerinin geliştirilmesi

 • Verimsiz çalışma süresinin azaltılması

 • Uygun fiyatlı hizmetle halkın her kesimine erişiminin sağlan-
ması 

amaçlanmaktadır.

Sağlık Bilgi Teknolojisi; iletişim ve karar verme için bilgisayar dona-
nım ve yazılım depolama, geri alma ve paylaşma, sağlık bilgisi, veri 
kullanımı, bilgi ve bilgi işleme uygulamasıdır. Teknoloji, araçlar ve 
bilgi ile ilgili geniş bir kavramdır. Aynı zamanda sistemleri, organi-

zasyon yöntemleri ve teknikleri de dahil olmak üzere geniş temaları 
kapsamaktadır. Sağlık Bilgi Teknolojisinde, teknoloji sağlık bilgileri-
ni taşımak için sistemleri kurmak için ağ bilgisayarlarını ve iletişim 
özelliklerini temsil eder. Sağlık bilişimi; bilgi bilimi, bilgisayar bilimi 
ve sağlığın kesiştiği alanı ifade eder. Bu kavram, bilgisayar bilimleri, 
matematik, psikolojinin katkılarının sağlık sektöründe kullanımını 
ve bilgi paylaşımını açıklar. 

4.4.5. Yapay Zeka Teknolojisi

Yapay zeka, insanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini 
ortaya çıkaracak bilgisayar işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak 
tanımlanır. Yani programlanmış bir bilgisayarın düşünme girişimi-
dir. Daha geniş bir tanıma göre ise yapay zeka; bilgi edinme, algı-
lama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekasına özgü 
kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır. 
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4.5. Akıllı Şehir Yönetimi Uygulamaları

Dünyamız günden güne değişimlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
değişimler, dünya üzerindeki birçok şeye doğrudan ve dolaylı olarak 
etki etmektedir. Yaşanan değişimler noktasında şehir yönetiminde 
ortaya çıkan trendler aşağıda incelenmiştir. 

4.5.1. Karbon Salınımının Azaltılması

Şehirlerde artan nüfus dolayısıyla ortaya çıkan trafik sıkışıklığını ve 
karbon salınımını engellemek, Akıllı Şehir Yönetiminin incelemesi 
gereken önemli konularının başında gelmektedir. Bu soruna çözüm 
olarak ortaya çıkan kavramlar; yenilenebilir enerji kullanımı, güneş 
enerjisi kullanımı, toplu taşıma araçlarının kullanımı vb. şeklinde or-
taya çıkmaktadır. 

4.5.2. Akıllı Trafik Yönetimi

Trafikteki çözüm yolları ile ilgili ortaya çıkan kavrmalar; akıllı park-
lanma, otoparkların düzenlenmesi, araç paylaşımı, bisiklet kulla-
nımı, toplu ulaşım kullanımının artırılması vb. şeklinde ortaya çık-
maktadır. 

4.5.3. Açık Veri Sistemleri ve Açık Veri Platformları

Akıllı Şehir uygulamalarına temel oluşturulacak bilgiler çeşitli ista-
tistiksel süreçlerle elde edilmektedir. Kamu bilgisinin, kamu davra-
nışlarını ve isteklerini yorumlamada kullanıldığı bu süreç, halkın ya-
şam kalitesini artıracak uygulamalara temel oluşturmaktadır. 

Bu öğeler arasında, veri doğruluğunun, veri gizliliğinin veya veri kü-
rasyonunun önemini vurguluyoruz.

Zuiderwijk ve meslektaşları, açık verilerin kolay yayınlanmasını ve 
kullanımını sağlamak için açık veri ekosistemlerinin temel unsurla-
rına genel bir bakış sağlayarak açık veri ekosistemlerine odaklanır. 
Açık bir veri ekosistemi oluşturmak için en az dört temel unsur ele 
alınmalıdır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

1. Açık verilerin internette yayınlanması, 

2. Arama, bulma, değerlendirme ve verileri ile bunların ilgili li-
sanslarını görüntüleme, 

3. Verileri temizlemek, analiz etmek, zenginleştirmek, birleştir-
mek, bağlamak ve görselleştirmek,  

4. Verileri yorumlamak ve tartışmak, veri sağlayıcısına ve diğer 
paydaşlara geri bildirim sağlamak. 
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Ayrıca, ekosistem öğelerini entegre etmek ve bir bütün olarak hare-
ket etmelerine izin vermek için açık verilerin nasıl kullanılabileceğini 
gösteren üç ek madde ise şu şekildedir: 

5. Kullanıcı yolu olmalıdır. 

6. Kalite yönetim sistemi olmalıdır.

7. Ögelerin bağlantısını sağlayan farklı meta veri türleri olmalıdır.

Kavanaugh vd. tarafından yayınlanan üçüncü makalede, yerel tar-
tışmayı desteklemek ve kolaylaştırmak için Sanal Kent Meydanı adı 
verilen bir bilgi toplayıcısı anlatılmaktadır. Kullanıcıların toplanan 
bilgilere erişebilmesi için konum tabanlı bir arayüz desteği sunul-
maktadır. Toplayıcı, böyle bir aracın ihtiyaçlarını anlaması için yerel 
vatandaşların farklı odak grupları ile inşa edilmiştir. Sonuçlar, katı-
lımcıların %52'sinin sistem kullanımını kolay bulduğunu, %72'sinin 
çoğu kişinin sistemi çok hızlı kullanmayı öğreneceğini, %15'inin ise 
sistemi gereksiz yere karmaşık bulduğunu göstermiştir. Ayrıca ka-
tılımcıların %53'ünün sistemdeki işlevlerin iyi entegre olduğunu dü-
şündüğünü, %34'ünün ise bu sistemi sık sık kullanmak istediği anla-
şılmıştır. Katılımcılar, genellikle sistemin kullanımının basit olduğunu 
ifade etmiştir.

Doran ve Daniel dördüncü olarak coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) 
akıllı şehirlerin gelişimi için önemini ortaya atmaktadırlar. Aslında, 
CBS bir durumun analizini kolaylaştırmak ve en iyi kararları vermek 
için birleştirilebilir ve entegre edilebilir bilginin farklı katmanlarının 
hızlı erişimini vermektedir. 

Son olarak Graves ve Hendler, Açık Hükümet Verileri girişimlerinin 
görselleştirme araçlarını kullanarak üçüncü taraflarca nasıl yararla-
nılabildiğini tartışmaktadırlar. Yayınlanan veriler çevre, bütçe ve di-
ğerleri (eğitim de dahil) olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır.

4.5.4. Güçlü Otomasyonlu Binalar

Bina otomasyonu, yüksek modern yapılarda veya küçük, fakat lüks 
villalarda çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilme-
si için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri kapsayan bir kavram 
olarak görülmektedir. Bu sistemlerde, binalarda kullanılan enerjinin 
kontrolü sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde enerji israfının önü-
ne geçilmekte, ekonomik olarak da iyileşmeler sağlanmaktadır. 
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4.5.5. Akıllı Toplu Ulaşım 
Sistemleri

Akıllı toplu ulaşım sistemi ile toplu 
taşıma araçlarının duraklara ne 
kadar sürede ve ne sıklıkla gele-
ceği, hatlara ait sefer saatleri ve 
bulunulan noktaya yakın durak-
lar belirlenmektedir. Bu sistemle 
birlikte, toplu taşıma araçlarının 
kullanımının artırılmasının yanın-
da; özel araç kullanımının, bekle-
me sürelerinin, trafik sıkışıklığının 
azaltılması da amaçlanmaktadır. 

4.5.6. Bisiklet Kullanımı ve Araç 
Paylaşımı

Araç ve bisiklet paylaşımı, araç-
ların tek başına kullanılmasını 
önlemek adına aracın başka bir 
yolcuyla paylaşılması anlamına 
gelmektedir. Artan trafik sıkı-
şıklığını azaltmak ve halkın pay-
laşımcılığını artırmak amacıyla 
uygulanan politika ciddi iyileştir-
meler yaratmıştır. Araç paylaşımı 
sayesinde ekonomik açıdan elde 
ederek vatandaşlar, tek başına 
yolculuk yapma sırasındaki sıkıntı 
ve stresten de kurtulmaktadırlar. 
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4.5.7. Akıllı Sağlık Uygulamaları

Bu uygulamalar, açık veri ve büyük veri ile sağlanacak bir sistemin-
den oluşmaktadır. Çeşitli uygulamalarla desteklenmesi planlanan 
sistemde amaç, doktorsuz sağlık hizmeti sunmaktır. Oluşturulacak 
uygulama merkezleri veya mobil uygulamalar sayesinde hastanın 
sağlık kontrolü çeşitli yollarla elde edilecek veriler sayesinde uzak-
tan gerçekleştirilecektir. Böylelikle, doktorun ulaşamadığı yerlerde 
kontrol hızlı olmakta ve kontrolün sürekliliği sağlanabilmektedir 
(Strategic Public Management Journal, 9 Issue, May 2019).  

4.5.8. E-Belediye Kapsamında Coğrafi Uygulamaları, E-Plan 
Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ge-
liştirilen Coğrafi Uygulamalar kapsamında, E-Belediye ile entegre 
yapıda 22 uygulama bulunmaktadır.

E-Plan Otomasyon Sistemi; e-Belediyenin uygulamada en önemli 
bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Sistem; e-Belediye haricinde, 
7221 sayılı kanunun 6.maddesi ile 3194 sayılı kanunun 8. maddesine 
eklenen “Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altı-
na alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik 
ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinden Plan İşlem Numarası 
almak zorundadır.” hükmü ile plan yapan kurumlar ve yerel yöne-
timler tarafından kullanılması zorunlu olan bir sistemdir. 

Bu doğrultuda; uygulama plan yapma yetkisini haiz tüm Bakan-
lıklarda, kurumlarda ve tüm belediyelerde, il özel idarelerinde, plan 
müelliflerinde ve ilgili kısımlarda vatandaşlara da açık bir şekilde 
2019 yılının Aralık ayından beri aktif bir şekilde kullanılmaktadır. 
Sistem ile planların teklif aşamasından onay, askı, itiraz ve kesin-
leşme aşamalarına kadar süreç takibi, görüş ve arşiv işlemleri ve 
coğrafi veriler yönetilmektedir.

Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarında ise yerel yönetimlerin diğer 
coğrafi iş ve işlemlerini tesis ettikleri ve yönetebildikleri uygulama-
lar bulunmaktadır. Bunların en başında, vatandaşların da coğra-
fi verileri görebildiği Kent Rehberi uygulaması gelmektedir. Diğer 
yandan KBS uygulamaları; park bahçe, altyapı, mezarlık, tapu ka-
dastro sorgulaması gibi belediyelerin veri ve iş süreci yönetimine 
yönelik uygulamaları içermektedir. 

E-Plan Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi uygulamaları alt 
uygulamaları ile temel özellikleri aşağıda sunulmaktadır:
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1 E-Plan 
Otomasyon 
Sistemi

E-Plan Otomasyon Sistemi ile 
imar işleri kapsamında mekansal 
planlara ait PlanGML, vektörel ve 
raster plan çizimleri ve diğer ekleri ile 
toplanmaktadır. Mekansal planlamaya 
ilişkin kurumsal onay süreçleri 
sorumluları tarafından yönetilmekte 
ve izlenebilmekte, mekansal planların 
mevzuata ve üst ölçekli planlara 
uygunluğu denetlenebilmektedir.

2 İmar Durumu E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden 
Bulut KBS İmar Durumu modülü ile 
raster ve PlanGML formatlarında imar 
durumu görsellemesinin yapılabildiği 
uygulamadır.

3 PlanCBS Modül ile mekansal planlar kullanım, 
gösterim ve tanımlamalara uygun 
şekilde CBS ortamında PlanGML açık 
veri modelinde ve TUCBS’ye uygun 
olarak hazırlanabilmekte ve planlar 
üzerinden ilgili bölgenin öznitelik bilgileri 
sorgulanabilmektedir.

4 Ruhsat 
Görüntüleme

NVİ servisleri kullanılarak ruhsat 
görüntüleme işlemleri yapılmaktadır.

5 Kent Rehberi Yerel ve ulusal ölçekli coğrafi verilerin 
gösterildiği; çeşitli sorgulamalar yapı-
labildiği; bina, altlık görüntüler, önemli 
yer noktaları vb. verilerin vatandaşa 
sunulduğu ve coğrafi olarak aramaların 
yapılabildiği uygulamadır.

6 Altyapı Altyapı uygulamaları; içme suyu, atık 
su, doğalgaz, telekomünikasyon ve 
enerji altyapı projelerine ilişkin coğrafi 
verilerin topolojik olarak web tabanlı 
üretilmesini ve yönetilmesini sağlayan 
uygulamalardır.

7 Mezarlık Web tabanlı uygulamalar aracılığı 
ile mezarlık yönetimi ile ilgili iş ve 
işlemlerin coğrafi ve süreç bazlı olarak 
yönetilmesini sağlamaktadır. 

8 Çevre Yönetimi Belediyelerin gerçekleştirmekle 
yükümlü oldukları çevre yönetimi ile 
ilgili hizmetlerin, çevre temizliği ve atık 
yönetiminin coğrafi verilerle sağlandığı 
uygulamadır. 

9 Park ve Bahçe Belediyelerin sorumluluk ve yetki 
alanında bulunan tasarımı yapılmış 
olan ve onaylanarak programlara 
alınan rekreasyon alanı, piknik alanı, 
park, bahçe, çocuk oyun alanları, 
süs havuzları, gölet, spor sahaları ve 
spor alanları, yeşil alanlar, refüjler vb. 
alanların tespiti, bakımı, onarımı ve 
yenileme çalışmalarının coğrafi verilerle 
yönetimine yönelik uygulamadır.

Tablo 3. E-Plan Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Genel 
Özellikleri
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10 Tapu Kadastro 
Uygulaması

TAKPAS Web Servisi ve MEGSİS 
wfs servislerini referans alarak, 
OGC standartlarını kullanarak 
taşınmazlara ait tapu ve kadastro 
bilgilerini sorgulama ve sorgu sonucu 
bilgileri görüntüleme işlemlerinin 
gerçekleştirildiği, adres bilgisi (tapu 
mahalle, pafta, ada, parsel) veya kişi 
bilgisi (gerçek kişi, tüzel kişi) girilerek 
sorgulama yapılabildiği ve sorgu sonucu 
parsel veya parsellere ilişkin tapu kayıt 
bilgileri (Rehin, Şerh, Beyan, İrtifak, 
Muhdesat, Eklenti, Teferruat, hisse 
durum ve oran gibi bütün tapu detay 
bilgileri) görüntülenebildiği uygulama 
yazılımıdır.

11 Mobil Arazi 
Çalışmaları 
Modülü

Bakanlığın KBS Altyapısına uygun olacak 
şekilde, kullanıcıların arazide yaptığı 
online (anlık veri girişi) veya offline 
(internet olduğunda verileri topluca 
aktarma) coğrafi veri toplama işlerini 
gerçekleştiren uygulamadır.

12 Kentsel Dönüşüm Belediyelerin sorumluluk ve yetki 
alanında bulunan 6306 Sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun uyarınca yürütülmekte 
olan iş ve işlemlerde kullanılan ARAAD 
(Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Sistemi) ile entegre 
uygulamadır.

13 Numarataj Adres ve numaralamaya ilişkin 
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
numarataja konu varlıkların 
numaralandırılması ve yenilerinin 
oluşturulması ile bunlara ilişkin iş akışının 
düzenlenmesinde kullanılan uygulama 
yazılımıdır.

14 Bina Envanteri Bina Envanteri uygulaması ile binanın, 
bina öznitelik bilgilerinin, bina ile 
ilişkili diğer verilerin ve sertifikalarının 
gösterimine ve yönetimine ilişkin 
geliştirilmiş olan uygulamadır.

15 Bina Bilgisi 
Yönetimi 

Bina Bilgisi Yönetimi Modülü ile entegre 
bir şekilde binaya ilişkin görselleştirmenin 
3 boyutlu olarak yapıldığı ve binaya ait 
bilgilerinin görüntülendiği uygulama 
yazılımıdır.

16 Süreç Yönetimi 
Yazılımı 

Farklı iş süreçlerini otomatize ederek 
süreç takibini kolaylaştırması; kullanıcıların 
süreçler ve görevler oluşturması, var olan 
süreçlerin başlatılması, düzenlenmesi ve 
süreç havuzu yoluyla paylaşılması, süreç 
ve görevlere ilgili kullanıcıların atanması, 
süreçlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi 
ve süreçlerin raporlanması işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi işlerine yönelik 
uygulama yazılımıdır.
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17 Hâlihazır Harita Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilen verilerin, sisteme dahil edilerek 
yönetmeliğe uygun formatta çizimi 
ile pafta üretimine imkân veren web 
tabanlı uygulamadır.

18 Kamulaştırma Yol, baraj, gölet, enerji nakil hattı ve 
kanal gibi kamulaştırma projelerinin 
oluşturulmasını ile bunlara ilişkin 
süreçlerin takibini sağlayan web tabanlı 
uygulama yazılımıdır.

19 Madde 
Uygulaması

İmar Kanunun 18’inci Maddesi gereğince, 
belediye ve mücavir alan sınırları ile bu 
sınırların dışında düzenlenmiş uygulama 
imar planı alanları içerisindeki arsa 
ve arazi düzenlemesi işlemlerinin web 
tabanlı gerçekleştirilmesini sağlayan 
uygulama yazılımıdır.

20 Portal - Proje 
Uygulaması

Coğrafi modül ve uygulamaların 
kullanımı ile veri üretimine yönelik 
yetkilendirmelerin ve kullanıcı 
tanımlamalarının yapıldığı, yetki 
bazında projelerin (Kent Bilgi Sistemi 
Uygulamaları projeleri) oluşturulduğu 
uygulamadır.

21 Veri Yönetimi TUCBS ve INSPIRE direktifi teknik 
rehberleri dikkate alınarak Veri Yönetim 
Uygulaması kullanıcılarının coğrafi veri 
kataloglarına erişimini, sorgulamasını 
ve mümkünse veriye erişim işlemlerinin 
gerçekleştirilmesini sağlayan uygulama 
yazılımıdır.

22 Bulut Yönetimi 
Yazılımları

Sistem yönetimini sağlamak üzere bulut 
altyapı platformunun yönetimini sağla-
yan bulut yönetimi, depo ve alarm yazı-
lımlarıdır.

4.6. Akıllı Yönetişim Nedir?

Şehir nüfusunun artması, şehir yönetimini zorlaştıran bir unsurdur.
Neyin, ne zaman, nerede, kim tarafından ve nasıl yapılacağının ön-
ceden belirlenmesi hem teknolojik hem de yönetimsel açıdan ele 
alınmalıdır ve sürecin her adımında Bilgi İletişim Teknolojilerinden 
(BİT) en rasyonel şekilde yararlanılmalıdır. 

Günümüzde dünyadaki tüm yönetimler maliyetleri indirmeli, birbi-
rine bağlı bir ortamda faaliyet göstermeli ve paydaşlarla iş birli-
ğine gitmenin yanında yeniliğe de ayak uydurmalıdırlar. Bilişim ve 
iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımı, yönetimin her kademesinde 
idari reformların yapılabilmesi için gerekli hale gelmiştir. 

Bu bağlamda e-devlet ve dijital devlet, BİT’in devlet kurumlarına 
entegrasyonunda dönüştürücü rolü oynar. E-devlet ve dijital devle-
tin sağladığı katkıları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
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1. Kamu sektöründeki işlemlerin ve hizmet sunumunun verimli-
liğini artırmaktadır.

2. Devletteki fonksiyonları ve kurum içi organizasyonu vatandaş 
merkezli hale getirmektedir.

3. Şeffaflığı artırmaktadır.

4. Rüşveti azaltmaktadır.

Aşağıda, e-devletin katkı sağladığı üç ana alandan bahsedeceğiz. 
Bunlar, idari verimlilik ve iş birliktelik, hizmet iyileştirmesi ve vatan-
daş odaklılıktır.

4.6.1. İdari Verimlilik ve İş Birliktelik

İdari verimlilik BIT’in otomasyon etkisinden verimlilik, etkinlik, üret-
kenlik, yönetim fonksiyonlarının performansı ve kamu kurumları-
nın farklı departmanlarında bilgi paylaşımı gibi yönetimin çeşitli 
alanlarında faydalanmayla oluşur. BIT kullanımının idari verimlilik 
sağladığı alanlar; maliyette ve personel sayısında düşüş, personelin 
performansında yükseliş ve bilgi paylaşımındaki artıştır. Depart-
manlar arası bilgi alışverişi; organizasyonel verimlilik sağlamada, 
maliyet tasarrufunda, politikaların etkinliğinde, hesap verilebilir-
likte ve açıklıkta önemli bir yere sahiptir. Devletin çeşitli bölümleri 
arasındaki iş birliktelik, yazılım ve donanım gibi uygulamaların pay-
laşımı, veri yönetim sistemleri ve iş süreçleri de idari verimliliğin ar-
tışında önem taşır.

4.6.2. Hizmet İyileştirmesi

Hizmet iyileştirmesi, vatandaşların e-hizmet talebindeki artış, 
kamu hizmet ve bilgilerine daha çabuk ulaşım, kısa cevaplama za-
manı, online işlemler ve uygulamalar ve vatandaşlar için maliyet 

tasarrufu ile ilgilidir. E-devlet, bilgiye daha kolay ulaşılabilmesini 
ve tüm devlet birimleri arasında yayılmasını sağlayan organizas-
yonel süreçler ve teknolojiler üzerinden kamu bilgi ve hizmetlerinin 
sunulmasındaki iyileşme şeklinde karakterize edilebilir. E-devletin 
sağladığı faydalar arasında; kamu hizmetlerinin artan kalitesinin 
yanı sıra vatandaşlar kayıt ve form teslim giderlerinin azalmasını, 
insan kaynaklı hatanın azalışını, kurumlar arası doğrudan ve hızlı 
iletişimin artmasını ve yüz yüze vakit alan randevulara gerek kal-
mamasını, vatandaşlara hizmetin 7 gün 24 saat boyunca aralıksız 
sağlanmasını ve devlet hizmetlerine herhangi bir yerden ya da ci-
hazdan bağlanabilmeyi sayabiliriz. Bu bağlamda mobil teknolojiler 
ve uygulamalar, e-devlet hizmetlerini geliştirmede önemli bir yere 
sahiptir. Mobil e-devlet uygulamalarının kullanılmasına birçok dev-
let kurumunda başlanmıştır.
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4.6.3. Vatandaş Odaklılık

Daha demokratik uygulamalar ve devlet aktivitelerinde daha yük-
sek katılım isteyen vatandaşların ihtiyaçları BIT ile birleşince bunun 
sonucu olarak devlet-vatandaş etkileşiminde gelişme oldu ve bu 
gelişmeler kendini e-devlet stratejisinde de gösterdi. Bu strateji-
lerde vatandaş odaklılık bileşeni önem kazandı. Bu bileşen, vatan-
daşların rolüne ve önemine sadece “müşteri” olarak değil, sunulan 
kamu hizmetlerinin üretilmesinde bir "ortak" olarak da bakmakta-
dır. Vatandaş odaklı bakış açısı iş birliğine, katılıma ve toplum yetki-
lendirmesine dayalı daha güçlü vatandaş katılımına bağlıdır. Böyle-
ce, bu yeni yaklaşım sayesinde devlet tarafında şeffaflık sağlanır ve 
vatandaşın devlete olan güveni ve memnuniyeti artar. Vatandaşlar 
problemleri çözüldüğünde ve istedikleri bilgilere ulaşabildikleri za-
man devletin sağladığı hizmetten tatmin olurlar. Daha yüksek bir 
tatmin seviyesi daha fazla e-devlete yönelimi sağlar ve e-devletin 
geleceğini güçlendirir. Vatandaşların artan rolü ve devletle karşılık-
lı etkileşimleri, devlet vatandaş ilişkisini hizmet sağlamadan karar 
verme, açıklık ve geniş paydaş ağı gibi alanlara yöneltir. 

4.7. Türkiye’de ve Dünyada Akıllı Şehirler

Artan şehir nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayan ve teknolojik geliş-
meleri uyarlayan akıllı ulaşım, akıllı güvenlik, akıllı enerji, akıllı sağ-
lık, akıllı turizm, akıllı kamu yönetimi, akıllı binalar ve akıllı yaşama 
yönelik uygulamalar başlıca akıllı şehir çözümleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Kotil, 2017:1). Bu kapsamda, örneğin kentsel ulaşım 
için uygun yerlere koyulacak sensörler yardımıyla otomobil park-
ları doluluk oranı takibi, buzlanma bilgileri, araç bilgileri ve trafik 
yoğunluk verilerinin toplanarak paylaşılması gibi akıllı ulaşım çö-
zümleri kullanılmaktadır. Akıllı ekonomi çözümleri ile şehrin giri-
şimcilik ve üretim kapasitesine katkı sağlayacak uygulamalara 
başvurulmaktadır. Hava ve su kirliliğinin sensörler aracılığıyla takip  

edilmesi, yeni teknolojilerle uyumlu binalar sayesinde enerji tasar-
rufunun sağlanması gibi akıllı çevre çözümlerine başvurulmaktadır. 
Ayrıca su, sağlık, sıcaklık ve aydınlatma gibi gündelik yaşamla ilgili 
akıllı yaşam çözümleri de yaygınlaşmaktadır (Memiş, 2018: 75- 76).

Akıllı şehir uygulamalarından sağlanan hizmet kalitesi, kaynak ta-
sarrufu ve verimliliğe ilişkin örneklere bakıldığında; Los Angeles’ta 
akıllı ulaşım sistemleri ile duraklamalarda %35, kavşaklardaki bek-
lemelerde %20, seyahat süresinde %13 azalma ve bunlara bağlı 
olarak yakıt tüketiminde %12,5 oranında düşüş sağlandığı görül-
mektedir. Akıllı sokak aydınlatması sistemiyle Oslo’daki elektrik tü-
ketimi tasarruf oranı %70 olarak hesaplanmıştır (Deloitte, 2016: 
10). Farklı bir örnek olarak tüm tedarik döngüsünü (kayıt, teklif 
bildirimi, ihale, sözleşmeler, denetim dahil) dijital ortama taşıyan 
Güney Kore’de 2010 yılında 40 milyar dolar civarında tasarruf ger-
çekleştirilmiştir. Endonezya, merkezi ve yerel yönetimlerdeki satın 
alma süreçlerinde e-tedarik uygulamalarını kullanmak suretiyle kır-
tasiye, ulaşım, konaklama vb. işlemlerde 2008-2013 yılları arasında 
26 milyar dolar maliyet tasarrufu elde etmiştir (Collin vd., 2016: 31-
34).

Birçok şehirde ise devam eden projelere rastlamak mümkündür. 
Örneğin, Barselona’da çöp kutularına yerleştirilen sensörler aracı-
lığıyla çöp seviyesi uzaktan izlenmekte ve çöp toplama hizmetleri 
optimize edilmektedir. Ayrıca şehrin yeşil alanlarında sulamayı yö-
netmek için akıllı su sistemlerinin kullanımına karar verilmiştir. So-
kak lambalarındaki sensörler ise gün ışığına göre ışık yoğunluğunu 
ayarlamaktadır. Güney Kore’de bulunan Songdo’da bu yıl bitmesi 
beklenen projede ise binalarda bulunan akıllı sistemler yoluyla su 
ve elektrik kullanımı izlenmekte, trafik akışını izlemek için araçların 
sinyalleri yoldaki sensörlerce algılanmakta ve yaya trafiği için ayar-
lanmış akıllı sokak lambaları kullanılmaktadır (Petrolo vd., 2016: 
44).
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Türkiye’de de hem merkezi idarede ilgili bakanlık ve kurumlar bün-
yesinde hem de bu konuda politikalar geliştiren belediyelerde akıllı 
şehirlere ilişkin idari birimler bulunmaktadır.  Ayrıca ulusal düzeyde 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Kalkınma Bakanlığı, 2015) 
ve E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı gibi (Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 2016) politika ve strateji belgelerinde akıllı 
şehirlere ilişkin altyapının ve uygulamaların geliştirilmesi konusun-
da amaç ve hedefler belirlenmiştir. Yerel ölçekte bakıldığında, özel-
likle belediyeler kendi stratejik planlarında ve politikalarında konut 
ve yerleşim, ulaşım ve trafik, acil yardım ve afet yönetimi gibi alan-
larda akıllı şehir uygulamalarına uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Ayrıca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerin ardından uy-
gulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, 
Cumhurbaşkanlığı teşkilatında teknoloji politikalarını belirlemek ve 
uygulamaları takip etmek üzere bir başkanlık ofisi ve politika ku-
rulunun oluşturulması başta akıllı şehirler olmak üzere dijital dö-
nüşüme ilişkin yatırım ve uygulamaların devam edeceğine işaret 
etmektedir. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise 
2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Yeni geçilen başkanlık sistemine uygun 
olarak akıllı şehirlerle ilgili plan, program ve stratejilerin en kısa sü-
rede hazırlanarak uygulamaya aktarılması beklenmektedir.

Bununla birlikte, belirtmek gerekir ki 2013 yılında 40 belediye ile 
yapılan akıllı şehir anketine göre; ulaşım ve toplu taşıma, acil mü-
dahale ve afet hizmetleri ile hava kalitesi takibi dışında yaygın ola-
rak kullanılan bir akıllı şehir uygulaması bulunmamaktadır. Akıllı su, 
enerji, bina gibi alanlarda ise oldukça az sayıda proje söz konusudur 
(Kalkınma Bakanlığı, 2015: 55). Özel olarak belediyelere bakıldığın-
da ise; örneğin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde akıllı yaşam hiz-
metleri olarak trafik canlı yayını ve güvenlik kameraları, akıllı çevre 
için hafriyat takip sistemi, tıbbi atık yönetim sistemi, tek merkez-
den yönetilebilen bina içi akıllı aydınlatma otomasyonu, akıllı ulaşım 
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için akıllı sinyalize kavşaklar, yeşil dalga sistemi, detektörlü kavşak 
uygulamaları yer almaktadır (Altepe, 2017: 1). 2016 yılında başlatı-
lan “İstanbul Akıllı Şehir Master Planı” çalışması kapsamında akıllı 
şehir vizyonuna uygun biçimde, akıllı otopark sistemleri, akıllı ışık-
landırma sistemleri, akıllı çöp toplama sistemleri, engellilere yönelik 
uygulamalar, evde bakım ve uzaktan sağlık uygulamalarının altya-
pılarının hazırlanması ve devreye alınması planlanmaktadır (Kuru, 
2017:1). Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve araç üzeri nesnelerin inter-
netini (IoT) birleştiren araç takip sistemi, atık yönetiminin yapıldığı 
Çevre Kontrol Merkezi, İstanbul’un 610 kamera ile izlendiği Trafik 
Kontrol Merkezi, mobil trafik verilerinin paylaşıldığı ve online Na-
vigasyon sağlayan İBB NAVİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından sunulan akıllı şehir uygulamalarından bazılarıdır (Pehlivan, 
2017:1).

Büyükşehir belediyeleri dışında diğer belediyelerde de çeşitli akıllı 
uygulamalar kullanılmaktadır. Örneğin Fatih Belediyesi, artırılmış 
gerçeklik uygulaması “FatihAr” ile Fatih’te bulunan tarihi, kültürel, 
kamu alanları ve parsel bilgilerinin dört farklı dilde sözel, resim, ses 

ve video olarak görüntülenmesini sağlamaktadır (Demir, 2017: 1). 
Tüm bu uygulama örnekleri, belediyelerin akıllı şehir uygulamala-
rına yönelik ilgisinin bulunduğunu göstermektedir.  Ancak akıllı şe-
hirlerin e-belediyecilik uygulamalarından temel farkını oluşturan 
veri analizi, bilgi paylaşımı, veri entegrasyonu ve bütünsel yönetim 
açısından ne düzeyde ilerleme kaydedildiğini belirlemek zordur.  Ay-
rıca farklı kurumlar tarafından akıllı şehirlere ilişkin ulusal düzeyde 
hedefler belirlenmekte, ancak bu kurumlar arasındaki koordinasyo-
nun nasıl sağlanacağı çok net gözükmemektedir.
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5.1. Akıllı Şehir Yönetimi Stratejisi ve Politikası Oluşturma

Kamu hizmetleri açısından akıllı şehirlerin yönetiminin daha etkin 
hale gelebilmesi için kamu yöneticileri, stratejik yönetimi yararlı bir 
araç olarak kullanabilirler. Kamu yöneticileri, stratejik yönetimle fa-
aliyetlerine uzun vadeli bir perspektifle bakarlar. Böyle bir yönetim 
anlayışı içinde kurumun iç süreçleri ile dış çevre faktörleri arasındaki 
etkileşimler dikkate alınarak, kurum esnek ve şeffaf bir yapı içeri-
sinde faaliyette bulunur. Stratejik yönetim uygulaması ile kamu ku-
rumlarına özellikle politika, vizyon, misyon ve değerler belirleyecek 
faaliyetlere belirli bir yön verilebilir. Bir şekilde kamu kurumları gele-
ceklerini önceden belirleme ve buna göre çalışmalarını yönlendirme 
olanağına kavuşur. Akıllı Şehir Stratejilerinin geliştirilerek şehre yön 
veren yol haritalarına dönüştürülmesi ve uygulamaların bu bakış 
açısıyla hayata geçirilmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir. 
Politika yönetimi ise; akıllı şehir alanında aşağıda yer alan başlıkla-
ra yön veren ilkeleri ortaya koyan politikaların belirlenmesi ve uygu-
lanmasına yönelik faaliyetlerdir.

5.2. Akıllı Şehir Yönetimi Yol Haritasının Oluşturulması

Şehrin karakteristik özellikleri doğrultusunda Akıllı Şehir Stratejile-
ri’nin hazırlanması ihtiyacı bulunmaktadır. Yerel Akıllı Şehir Yönetim 
Mekanizması’nda Strateji Yönetimi fonksiyonundan sorumlu otori-
te tarafından şehre ait özellikler ve öncelikler gözetilerek ve şehrin 
ihtiyaçları doğrultusunda Yerel Akıllı Şehir Stratejisi hazırlanacak-
tır. Yerel Akıllı Şehir Stratejisi her bir şehir için ayrı olacak şekilde 
hazırlanacaktır. Örneğin, hem Konya hem Selçuklu için ayrı ve bir-
biri ile uyumlu olacak şekilde Yerel Akıllı Şehir Stratejisi hazırlana-
caktır. Akıllı Şehir alanında oluşturulacak stratejiler ve önceliklen-
dirme konusunda şehirlerin dinamikleri, insan faktörü, yerleşimi gibi 
pek çok farklı faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Türkiye’nin coğrafi özellikleri ve şehirlerin sosyoekonomik durumları 

dikkate alındığında belirlenecek bir ana strateji kapsamında tüm 
şehirlerin benzer Akıllı Şehir Çözümlerini geliştirmelerini beklemek 
doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Şehirler strateji belirlerken bu ve 
benzeri özellikleri dikkate almaları gerekmektedir. Bununla birlik-
te görev alanına göre şehirde hizmet sunan tüm paydaşların Yerel 
Akıllı Şehir Stratejisi hazırlama çalışmalarına dâhil edilmesi önem 
taşımaktadır. Ulaşım, su ve kanalizasyon işleri gibi pek çok şehircilik 
hizmeti sunumunda merkez ilçe belediyeleri sınırları içinde büyük-
şehir belediyeleri yetkili olduğundan, merkez ilçe için hazırlanacak 
Yerel Akıllı Şehir Stratejisi çalışmalarında, yetki ve faaliyet alanı 
doğrultusunda büyükşehir belediyesinin yer alması gerekmekte-
dir. Şehre özgü Akıllı Şehir Stratejisinin, tüm paydaşların katılımı 
ile şehrin stratejik amaç ve önceliklerinin belirlenerek ve 5018 Sayı-
lı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırlanan 
şehrin mevcut Stratejik Planı ile ilçeler için bağlı olunan ile ait Yerel 
Akıllı Şehir Stratejileri ve şehirlerin stratejik, fiziksel ve mekânsal 
planları ve Kentsel Dönüşüm Stratejisi ve Yol Haritası ile uyum ve 
eşgüdüm hâlinde hazırlanması sağlanacaktır. Şehirler tarafından 
hazırlanan stratejiler ile üst seviye politika ve stratejiler arasında 
uyumun ve eşgüdümün sağlanması ihtiyacı bulunmaktadır.
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Akıllı Şehir Yol Haritasının oluşturulması ile, Yerel Akıllı Şehir Stra-
tejisi ile belirlenen vizyon ve stratejilerin hayata geçirilmesi ve Akıllı 
Şehirlere dönüşümün sağlanması gerçekleştirilecektir. BSI tarafın-
dan hazırlanan PAS 181 Akıllı Şehir Çerçeve Modeli’nde şehirlerin 
pratikte hayata geçirilebilir Akıllı Şehir Yol Haritası hazırlamaya ih-
tiyaç duyduğu belirtilmiştir. 

Bu yol haritasının her şeyi kapsayan bir ana plan olması yerine ba-
şarılabilir safhalarda, açık, tanımlı sonuçları sağlayan pragmatik 
çerçeve model olması gerektiği belirtilmiş ve yol haritası oluşturu-
lurken dikkat edilmesi gereken adımlar listelenmiştir. Bu adımlar; 
kademeli bir Akıllı Şehir Yol Haritası oluşturmak, şehir için hızlı ka-
zanımları, paydaşlarla birlikte işleyecek hizmetleri ve Akıllı Şehir çık-
tılarını tanımlamak, düşük maliyetle ve düşük riskle hızlı bir şekilde 
sunulabilecek değişikliklere öncelik vermek, kullanıcı deneyimlerin-
den faydalanmak, bununla birlikte hizmetleri iyileştirmek ve daha 
yüksek seviyelere çekmek için sistemler kurmak ve örnekler oluştur-
mak için şehir otoritesi ve ortak kuruluşlar içindeki erken uyum sağ-
layanlarla beraber çalışmak ve böylece deneyimlerden ders alarak 
uzun vadeli dönüşümü hızlandırmak şeklinde ifade edilmiştir. Yerel 
Akıllı Şehir Yol Haritası oluşturulurken Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi 
ve Eylem Planı, Akıllı Şehir çalışmalarını ilgilendirebilecek mevcut 
bölgesel, tematik ve sektörel yol haritaları ve ilçeler için bağlı olu-
nan ile ait Yerel Akıllı Şehir Yol Haritası ile uyum ve eşgüdüm hâlinde 
hazırlanması sağlanacaktır. Strateji ve Yol Haritası’nda yer alan ey-
lemlerin sorumlu kurum/kuruluş yetkilisinin belirlenmesine ve Yerel 
Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası bir bütün olarak program yö-
netimi disiplini ile hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
bağlamda, Strateji ve Yol Haritası’nda yer alan eylemler için proje 
ve faaliyetleri içeren bir Yerel Akıllı Şehir Programı hazırlanacaktır. 
Program kapsamında, Akıllı Şehir proje ve faaliyetleri mali boyutları 
ile değerlendirilerek sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlara rehberlik 
yapılacak, programın uygulanabilir ve dinamik koşullar ile uyumlu 
olması sağlanacaktır. Akıllı Şehirler Yol Haritası oluşturulurken BSI 

PAS 181 rehberinde belirtilen 5 fazdan yararlanılması gerektiği vur-
gulanmaktadır. İlk faz olarak planlama fazı önerilmiş ve şehre özel 
bir yol haritası için uygunluğun sağlanması ve ilgili paydaşlarla ha-
zırlık ve planlamanın yapılması gerekliliği belirtilmiştir. Bu aşamada 
çıktıların, yol gösterici ilkeler içermesi, şehir vizyonunu belirlemesi, 
fayda maliyet analizinin yapılması, uzun soluklu dönüşüm planının 
oluşturulması olduğu belirtilmiştir. İkinci fazda yol haritasının sahip 
olabileceği hızlı kazanımların yönetim yapısına ve süreçlerine dâ-
hil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bir sonraki fazda ise yatırımların 
gerçekleştirilmeye başlandığı ve ilk uygulamaların hayata geçirildiği 
tamamlanma ve teslim aşaması yer almaktadır. Hayata geçirilme-
ye başlanan yol haritası için geri bildirimlerden faydalanılarak uzun 
vadeli Akıllı Şehir Çözümlerinin geliştirilmesi pekiştirme fazı olarak 
belirtilmiştir. Son faz olan dönüşüm fazında şehircilik hizmetlerinin 
geniş kapsamlı kullanıcıya ulaşması ve yol haritasının çevikliğinin 
güvence altına alınması belirtilmiştir. Yerel Akıllı Şehir Yol Haritası 
Akıllı Şehir proje ve faaliyetleri ile hayata geçirilecektir. Yerel Akıllı 
Şehir Programı hazırlanarak program yönetimi disiplini ile proje ve 
faaliyetlerin yönetilmesi sağlanacaktır.
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5.3. Bütüncül Hizmet Yönetimi

Bütüncül Hizmet Yönetimi, Akıllı Şehir çözümlerinin kullanıldığı şe-
hircilik hizmetlerinin bütüncül bir şekilde, birbirleriyle etkileşim içe-
risinde, kapsayıcı kanallarla sunumunun ve olgunluğunun artırılma-
sına yönelik faaliyetlerdir.

5.4. İş Yönetimi

Akıllı Şehir çözümlerinin kullanıldığı şehircilik hizmetlerinin sunul-
ması amacıyla hizmet ve teknoloji katmanları arasındaki iş katma-
nının yönetimine ilişkin faaliyetlerdir.

5.5. Akıllı Şehir Yönetimi Performans Göstergeleri 
Boyutları 

Akıllı şehir yönetimi performansının kurumsal bazda altı ayda bir 
gözden geçirilmesi için gerekli performans göstergeleri boyutları 
şunlardır:

 • Şehrin İhtiyaç Analizlerinin Doğru Yapılması ve Planlanması 
Boyutu

 • Şehre Yapılacak Teknoloji Yatırımlarının Doğru Yapılması Bo-
yutu

 • Şehrin Vatandaş Memnuniyeti ve Hizmetleri Boyutu

 • Şehrin Ulusal Strateji ve Eylem Planına Uyum Sağlama Bo-
yutu

 • Şehrin Sosyal Sorumluluk ve Çevre Boyutu

 • Şehrin Etkinlik ve Verimlilik Boyutu

 • Şehrin Politika ve Strateji Başarımı Boyutu

 • Şehrin İş Yönetimindeki Artış Boyutu

 • Şehrin Kurumlar Arası Rekabet Boyutu

 • Şehrin Kurum Çalışanlarının Gelişimi ve Katılımı Boyutu

 • Şehrin Kaynaklarının Doğru Planlanıp Yönetilmesi Boyutu

 • Şehrin Yenilik Boyutu

 • Şehrin Kültürel ve Sosyal Etkinliklerin Duyurulması ve Artışı 
Boyutu 

5.6. Akıllı Şehir Yönetiminin Uygulama ve Geliştirilmesi 
Süreci   

 • "Akıllı Şehir Proje Geliştirme ve Yürütme” ekibinin kurulması 
ve ilk toplantının yapılması

 • Akıllı Şehir Arama toplantısı yapılarak Akıllı Şehir Yönetimi 
performans hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerden yola 
çıkılarak “Belediyelerin Akıllı Şehir Eylem ve Aksiyon Planının” 
Ulusal Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planı'na paralel olarak 
hazırlanması

 • Eylem planına göre ihtiyaçların tespit edilmesi ve belediye ça-
lışanları ve halk ile iletişim kanallarından paylaşılması

 • Entegre Akıllı Şehir sisteminin kurulması ve dokümanter edil-
mesi (Belediye içi ve halka dönük)

 • Akıllı Şehir Yönetimi Kitapçığının hazırlanması

 • Eylem ve Aksiyon Planı çerçevesinde Akıllı Şehir Yönetimi yatı-
rım planının hazırlanması ve uygulamaya alınması

 • Altı ayda bir ilgili belediyenin Eylem ve Aksiyon Planının ve 
performans göstergelerinin gözden geçirme ve olgunluk  
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değerlendirme toplantılarının başkan ve başkan yardımcıla-
rıile yapılması ve yapılan çalışmaların gözden geçirilerek sü-
rekli gelişiminin sağlanması

 • Projenin sürdürülebilir olması ve kurumsallaştırılması yönün-
de tüm Akıllı Şehir Yönetimi uygulama bilgilerinin belediyenin 
dijital ortamına yüklenmesi

5.7. Akıllı Şehir Yönetimi Uygulamaları ile Belediyelerin 
Sağlayacağı Kazanımlar

Akıllı şehir yönetimi uygulamaları geliştirme projeleri ile belediyele-
rin genel kazanımları ve sağlanacak faydalar şunlardır:

1. Tüm çalışanlara Akıllı Şehir eğitimleri verileceği için konuya 
ilişkin vizyon ve farkındalığın arttırılması sağlanacak olması

2. İlgili belediyelerdeki çalışanların bu vasıtayla Akıllı Şehir Yö-
netimi politikalarına ve stratejilerine uyumu ve katılımı daha 
rahat sağlanabilecek ve insan kaynaklarının bu şekilde geliş-
tirilmesi sağlanacak olması  

3. İlgili Belediyenin,  T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-

kanlığının Akıllı Şehir Strateji Eylem Planının Hazırlanması ve 
Bakanlığa sunulması sağlanacak olması

4. İlgili Belediyenin durumsallığına göre Akıllı Şehir ihtiyaçlarının 
belirlenecek olması

5. İhtiyaca göre yatırım planları yapılacağı için kaynak israfının 
önlenecek olması 

6. Akıllı Şehir Yönetimi sisteminin kurulacak ve bu sisteme göre 
hareket edebilme kabiliyetinin artacak olması

7. Akıllı Şehir Yönetimi strateji ve eylem planı çerçevesinde he-
defler belirlenecek ve bu çerçevede bütçe oluşturulması ve 
yatırımların ihtiyaç ve hedeflere göre yapılmasınının sağlana-
cak olması

8. İlgili belediyenin ihtiyaçlarına göre veri analizlerinin yapılması 
çerçevesinde verilerle konuşma ve karar verme gücünün ar-
tacak olması

9. İlgili belediyenin ihtiyaçları ve uygulamalarına göre Akıllı Şehir 
yazılımının içe ve vatandaşa dönük yapılarak çalışan ve va-
tandaş memnuniyetinin artırılmasının sağlanacak olması

10. 6 ayda bir başkan ve başkan yardımcıları ile yapılacak eylem 
ve aksiyon planının ve hedeflerin ve performans gösterge-
lerinin gözden geçirilme toplantılarıyla Akıllı Şehir Yönetimi 
projesinin sürekli gelişimi sağlanacak ve 2023 hedeflerinden 
sapmadan ilerleme kaydedilecek ve geleceğin Belediyeciliği 
için adımların atılmasının sağlanacak olması.  
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Akıllı 
Şehir 
Uygu-
laması 
Adı

Akıllı 
Şehir

Katego-
risi

Kısa Tanımı İçerik Sağladığı Fayda

İlaçla-
ma ve 
Sani-
tasyon 

Akıllı 
Yaşam

Jit alanları, 
rutin ilaçlama 
ve dezenfekte 
edilmesi gereken 
yerlerin bilinçli 
mücadele 
yöntemleri ile 
çevre ve toplum 
sağlığının 
korunması 
amacıyla 
web ve mobil 
tabanlı yönetim 
bilgi sistemi 
uygulamasıdır.

Yönetim ve 
Karar Destek 
için Web 
uygulaması, 
Ekip Yönetimi 
için Mobil 
uygulaması, 
GIS , 
rotalama ve 
navigasyon .

Bütün saha 
ekiplerinin 
performans 
ve görevlerinin 
takibi 
sağlanırken 
hiç bir rutin 
görev ve aktif 
madde döngüsü 
atlanmaz. 
Ayrıca, vatandaş 
talep ve 
şikayetleri de en 
yakın ekibe görev 
olarak atanır ve 
faaliyet takip 
edilir. 

Geri 

Dönü-

şüm ve 

Çevre 

Akıllı 
Çevre

Geri Dönüşüm 
noktalarının 
harita üzerinde 
belirlenmesi, 
istatistiki doluluk 
ve atık türü tespiti 
yapılarak rota 
optimizasyonu 
ile geri dönüşüm 
atıklarının 
toplanması 
sağlanır.

Yönetim ve 
Karar Destek 
için Web 
uygulaması, 
Ekip Yönetimi 
ve Envanter 
Bilgisi 
Toplaması 
için Mobil 
uygulaması, 
GIS , 
rotalama ve 
navigasyon, 
tarihsel 
veriler  ile 
sürekli sistem 
ve toplama 
verimi 
arttırılır. 

Araç ve personel 
sayısında 
tasarruf. Yakıt 
tasarrufu ve 
küçük karbon 
ayak izi. Geri 
Dönüşüm Atıkları 
için tarihsel 
bir veri tabanı 
oluşturma. 
Online görev ve 
hizmet takibi.

Atık 

Yönetim
Akıllı 
Çevre

Atık noktalarının 
harita üzerinde 
belirlenmesi, 
istatistiki doluluk 
tespiti yapılarak 
optimum rota 
ile katı atıkların 
toplanması 
sağlanır.

Yönetim ve 
Karar Destek 
için Web 
uygulaması, 
Ekip Yönetimi 
ve Envanter 
Bilgisi 
Toplaması 
için Mobil 
uygulaması, 
GIS , rotalama 
ve navigasyon, 
tarihsel 
veriler  ile 
sürekli sistem 
ve toplama 
verimi arttırılır.

Araç ve personel 
sayısında 
tasarruf. Yakıt 
tasarrufu ve 
küçük karbon 
ayak izi. Katı 
Atıklar ve 
Konteynırlar 
için tarihsel 
bir envanter 
veri tabanı 
oluşturma. 
Online görev ve 
hizmet takibi.

Tablo 4. Akıllı Şehir Yönetiminin Sağlayacağı 
Spesifik Kazanımlar ve Faydalar
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Park 
Bahçe 
Bakım 
Takip

Akıllı 
Çevre, 
Yönetim

Yeşil alanların 
rutin kontrollerinin 
yapılması, 
görevlendirmeler 
ve yapılacak 
işlerin, hiyerarşik 
onay mekanizması 
ile ilgili bakım 
onarım ekiplerine 
yönlendirilmesi ve 
görev/saha işgücü 
takip yazılımıdır.

GIS tabanlı 
Yönetim ve 
Karar Destek 
için Web 
uygulaması, 
Ekip Yönetimi 
için Mobil 
uygulaması, 
GIS , 
rotalama ve 
navigasyon .

Araç ve personel 
sayısında 
tasarruf. Yakıt 
tasarrufu ve 
küçük karbon 
ayak izi. Online 
görev ve hizmet 
takibi.  IoT 
sensörler talep 
edilir ise ciddi 
personel ve su 
tasarrufu sağlar.

Şika-
yet ve 
İstek 
Takip

Akıllı 
İnsan

Kurum çağrı 
merkezlerine 
gelen istek, talep 
ve şikayetler 
listelerden 
haritada üzerine 
nokta bazlı 
ilişkilendirilir ve 
loglanır. Müdürlük, 
süre, şikayet türü 
bazında yüzlerce 
analize ulaşılır.

Yönetim ve 
Karar Destek 
için Web 
uygulaması, 
text to map 
arayüzü,GIS

Ağrı ve problem 
noktaları ısıl 
haritalar ile 
anında tespit 
edildiğinde 
problemlerin 
temel neden 
ve gecikme 
nedenleri 
tespit edilerek 
hemen sorun 
giderici önlemler 
alınmasını sağlar. 
Hizmet kalitesi 
ve hızı ciddi artış 
sağlar. Vatandaş 
Memnuniyeti 
sağlanır.

Zabıta 
ve De-
netim

Akıllı 
Yaşam

Zabıta personelin 
rutin denetim 
görevlerinin 
planlandığı ve 
uygulama ile 
kayıt altına 
alınarak izlendiği 
takip ve yönetim 
yazılımıdır.

GIS tabanlı 
Yönetim ve 
Karar Des-
tek için Web 
uygulaması, 
Ekip Yöneti-
mi için Mobil 
uygulaması, 
GIS

Zabıta 
görevlerinin 
standart hale 
getirilmesi, 
denetim 
faaliyetlerinin 
şeffaf ve 
izlenebilir şekilde 
planlanması ve 
yönetilmesini 
sağlar.

Ulaşım 
Opti-
mizas-
yon 

Akıllı 
Mobilite

Vatandaş, 
personel ve 
herhangi 
bir dağıtım 
ve toplama 
operasyonunun, 
Coğrafi Bilgi 
Sistemleri 
ile rotalama 
optimizasyonunun 
sağlanabildiği 
sistem yönetim 
yazılımıdır.

Web 
uygulaması 
ve rotalama 
optimizasyon 
algoritması. 
İstenir ise 
ölçüm ve 
izleme 
sensörleri 
de entegre 
edilebilir.

Optimum ulaşım 
ve filo yönetim 
sağlar. Araç ve 
yakıt tasarrufu 
sağar.

84 85

Akıllı Şehirler Akıllı Şehir Yönetimi



Sosyal 
Yardım 
Modülü

Akıllı 
Yaşam 

Sosyal yardıma 
konu olan 
vatandaşların 
bir Coğrafi Bilgi 
Sitemi destekli 
uygulama 
ile harita 
üzerinden takibi, 
raporlaması ve 
rutin periyotlarda 
sistemce 
oluşturulan 
programlar ile 
ziyaret edilmesini 
sağlar.

GIS tabanlı 
Yönetim ve 
Karar Des-
tek için Web 
uygulaması, 
Ekip Yöneti-
mi için Mobil 
uygulaması, 
rotalama ve 
navigasyon .

Yardımların doğ-
ru kişilere, doğru 
zamanda ulaştı-
rılmasını, detaylı 
kayıt tutularak 
analiz ve sorgu-
lama yeteneği 
sunarak, düşkün 
vatandaşlara 
sürekli ve doğru 
dokunmayı 
sağlar.

Varlık 

Yönetim 
Akıllı 
Yönetim

Belediye duran 
varlıklarının bakım 
onarım ve yönetim 
faaliyetlerinin 
tamamını ilgili 
müdürlükler ile 
ilişkili yönetimi 
yazılımıdır.

Yönetim ve 
Karar Destek 
için Web 
uygulaması

Bina, okul 
kreş vs. bütün 
varlıklar ve 
ihtiyaçları bir 
web uygulaması 
üzerinden izlenir, 
görevlendirme ve 
işler kayıt altına 
alınır, raporlanır 
ve verim artışı 
sağlanır.

Yük-
lenici 
Yöneti-
mi

Akıllı 
Yönetim

Çok sayıda üçüncü 
şahıs ve yükleyici 
görevlerinin hem 
sahada hem 
de evrak akışı 
olarak takip 
ve kayıt altına 
alma yazılımıdır. 
Resim, belge ve 
hata tespitleri 
anında kayıt altına 
alınarak izlenebilir. 
Hakediş konu ön 
raporlama sunar.

Yönetim ve 
Karar Destek 
için Web 
uygulaması, 
Ekip Yönetimi 
için Mobil 
uygulaması, 
GIS, 
rotalama ve 
navigasyon.

Yapılan işlerin 
bitiş anında 
kayıt altına 
alınması, kontrol 
teşkilatının 
anlık takip ve 
kayıt tutma 
imkanı sağlar. 
Tamamlanan 
işler ile ilgili ihtilaf 
ve ayrılıklar 
engellenir. 
Şeffaflığı ve 
sürdürülebilirliği 
arttırır. 
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Bu kitapçık, önemli bilimsel ve politikanın dikkatini çeken yeni bir 
çalışma alanı olarak akıllı yönetime odaklanmıştır. Daha spesifik 
olarak, burada sunulan literatür incelemesi iki yönlü amaca hizmet 
etmiştir. Bunlar; akıllı yönetişim ile akıllı ve elektronik yönetim kav-
ramları arasındaki ilişkilere daha fazla fikir sağlamak ve akıllı şehir-
ler bağlamında akıllı yönetişimin temel unsurlarını tanımlamaktır. 
Kitapçıkta, ağırlıklı olarak teknolojik bir yaklaşıma yatkın olan akıllı 
şehirlere yönelik şehir ve yönetim kavramlar arasında daha iyi bir 
ayrımın yapılması ve yönetimin bileşenlerinin altının çizilmesi amaç-
lanmıştır. Bu gözden geçirme; dijital toplumun işbirlikçi yönetişim, 
paylaşım, kanıta dayalı karar verme, vatandaş katılımı, şeffaflık 
ve açıklık konusundaki zorluklarını ele alan yeni yönetim modelleri 
oluşturmaya başlamak için gerekli açıklığı sağlamaktadır.

E-devlet gelişimi ve bu nedenle özellikle idari verimlilik, performans, 
vatandaş merkezlilik ve gelişmiş hizmet sunumu iyileştirilmesi ile 
ilgili amaçlar için BİT kullanımı, akıllı bir şehrin gelişimi için ön  koşul-
dur. Bu kavram bilgi ve iletişim teknolojilerini, web 2.0 ve etkileşimli 
sosyal medyayı akıllıca kullanarak kanıta dayalı doğa ve vatandaş 
merkezli odakların; katılımcı karar verme politikasında çok daha 
fazla önem verilen mevcut süreçlerin destekçisi olmasından, yeni 
ilişkilerinin daha yaygın kolaylaştırıcısına evrilir. Akıllı şehir 'statüsü-
ne' ulaşıldıktan ve süreçler daha işbirlikçi hale geldikten sonra; bu 
durum, şehrin (akıllı bir şehir tanımı gereği) yeni yönetim biçimleri-
nin önemli bir parçası olduğu ve ilgili tüm paydaşların koordinasyon 
çabalarında önemli bir rol oynadığı elektronik ve akıllı yönetim bi-
çimlerinin geliştirilmesi için temel oluşturur.

Bu nedenle akıllı şehrin, yönetim için acil bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin (BİT) uygulanması yoluyla akıllı yönetimin geliştirilmesi için bir 
temel olarak düşünülebileceği sonucuna varılmaktadır. Başka bir 
deyişle, teknolojinin uygulanması şehirlerin kendilerini, müşterilerle  
etkileşimlerini ve vatandaşlarla, işletmelerle, diğer devlet dışı ak-
törlerle ve şehrin diğer kollarıyla olan ilişkilerini dönüştürmelerine 

olanak sağlayarak toplum üzerinde etki oluşturur (Estevez & Ja-
nowski, 2013; Janowski ve vd., 2012).

Ayrıca, şehirlerin etkili akıllı yönetim ayarları ve onları karakterize 
eden işbirlikçi ortamı geliştirebilmeleri için gerekli yetenekleri ve 
elektronik/akıllı şehir modellerini benimsemeleri önemlidir. Bir lez 
akıllı yönetim modeli geliştirilirse, bu model akıllı yönetişim sürecin-
de çözümün bir parçası olabilir.

Akıllı yönetim kavramı; teknoloji kullanılarak vatandaşların yaşam 
kalitesinin artırılması, kamu hizmetlerinin ve demokrasinin sağlan-
ması ve kamu idaresi kapasitesinin yükseltilmesi hedeflerine ulaş-
mak için yeni bir yönetim biçimidir (Castelnovo vd., 2015; Anthopou-
los & Reddick, 2016). Yukarıda iyi performans ve ekonomi, insanlar, 
yönetişim, hareketlilik, çevre ve geçim gibi alanlar ile ilgili  yerler ola-
rak akıllı şehirler tanımlamıştır (Giffinger & Pichler-Milanović, 2007; 
Gil-Garcia ve vd., 2015). Bu nedenle akıllı şehirler bağlamında akıllı 
yönetişimin üç temel sonucu olduğuna varılmaktadır. Bunlar: 

1. Çeşitli boyutların (Akıllı Yaşam, Akıllı Hareketlilik, Akıllı İnsanlar, 
Akıllı Ekonomi ve Akıllı Çevre) kesişim noktası olan şehirlerde ya-
şam kalitesini artırmak için şehrin kararlarına güçlü bir şekilde 
odaklanır,

2. Hizmetleri optimize etmek birlikte üretmek ve yaşam kalitesini 
artırmak için, vatandaşların ve diğer hisse sahiplerinin katılımını 
destekleyen geleneksel hedeflerin ötesine geçen yaygın olarak 
kullanılabilir, kullanıcı dostu ve etkileşimli teknolojinin vazgeçil-
mez rolüdür,

3. Vatandaşlara güçlü bir odaklanma ve kamusal değerlerin yara-
tılmasını artırmak için iş birlikçi karar alma süreçlerindeki rolleri 
kabul eder (Castelnovo vd., 2015; Meijer & Bolivar, 2016; Meijer 
ve vd., 2016).
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Bu sonuçları özetlemek için, akıllı şehir yönetimi, akıllı yönetim biçimi 
olarak tanımlanmakta ve karar alma haklarını paydaşlara (özellikle 
vatandaşlara) tahsis ederek şehirdeli yaşam kalitesini artırmak için 
etkili ve verimli karar alma süreçlerini harekete geçirmektedir.  

Akıllı şehir yönetimi ilk olarak, akıllı şehir girişimlerinde analiz edilecek 
kavramın ve önerilen ilişkilerin operasyonelleştirilmesine, özellikle ge-
nel performans ve akıllı (şehir) yönetişim olanaklarını iyileştirmek için 
gereken dönüşüm çabalarının anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

İkinci olarak, bu kitapçıkta açıklanan dijital dönüşümlerle, politika 
oluşturma ve yönetişim modelleri yıkıcı bir şekilde değiştirilmelidir. 
Açık veri, veri işleme, veri madenciliği ve sosyal medya, katılımcı araç-
lar ve sivil katılım ile görselleştirmeler ile ilgili hızlı gelişmeler şehirler 
ve vatandaşlar arasında ortak üretim online destekli formları için po-
tansiyel artırılmalıdır. Yine de iş birliğiyle (akıllı) yönetişim online form-
ları gerçekten yaşam kalitesinde çevrimdışı iyileştirmelere neden olup 
olmadığını ortaya çıkaran araştırma eksikliği hala vardır. Bu konuda 
daha derinlemesine araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Üçüncü olarak, akıllı şehir yönetiminin temel unsurlarından biri olarak 
iş birlikçi yönetişime açık şehrin etkisi daha iyi araştırılabilir. Veri açıklı-
ğı, şeffaflık, katılım ve iş birliği açık şehrin temel ilkeleri olmaya devam 
etmektedir. Açık veriler bilgi geliştirme, karar verme ve disiplinler arası 
iş birliği olanaklarını artırdığından açık şehir iş birliği yönetim kavra-
mıyla son derece ilişkilidir (Kamateri, Panopoulou, Tambouris, Tara-
banis, Ojo, Lee & Price, 2015). Bu nedenle; bu yeni ağlar, vatandaşların 
yaşam kalitelerini artırmak için ihtiyaçlar üzerinde odaklanarak ortak 
karar alma süreçlerinde paydaşların katılımına olanak sağlayabilir.
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Şehrin vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağlamak için 
yeterli yasal çerçeveler ve etkin süreçler gerektiren ortamı yaratmak 
olarak tanımlanan akıllı şehir yönetimi; karar alma ve doğrudan 
demokrasi süreçlerinin gelişimi açısından yeni bir yönetim modeli 

olan “katılımcı şehir” kavramının altyapısını hazırlamaktadır.
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