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ÖZET                                                                                           
Gelecekte dünya nüfusunun önemli ölçüde artacağı 
öngörülmekle birlikte dünyanın en kalabalık, en 
çok göç alan şehirlerinin neredeyse hepsi hızla 
akıllı kent sistemine geçmektedir. Bunun nedenini 
hızla çoğalan nüfusun hızla artan sorunlarına 
anında çözüm üretebilmek için teknolojiden 
yararlanma zorunluluğu oluşturmuştur.
  
Anahtar kelimeler: Akıllı kent, Akıllı şehircilik, 
Teknoloji, Akıllı şehir tasarımı

GİRİŞ
Akıllı kent uygulamaları, akıllı şehircilik gibi 
kavramlar günümüzde oldukça popüler olan 
kavramlardır. Bu kavramlar özel sektör, kamu 
sektörleri hatta STK’ların da üzerinde durduğu bir 
konudur. Bu konunun popülaritesi, konunun 
temelinde insan olmasıyla ilişkilidir. Akıllı kent 
uygulamalardaki temel amacın insan yaşamını 
kalitesini arttırmak ve insanın yaşamı daha kolay 
bir hale getirmeye çalışmak için teknolojinin 
yardımıyla çözümler üretmek ve bu çözümleri 
sunmak olduğunun unutulmaması gerekmektedir. 
Yani insanların şehirde karşılaşabileceği altyapı, 
ulaşım, enerji, su kaynakları ve diğer her türlü 
sorunu bütünleşik bir yapı içerisinde çözmek 
gerekmektedir.
  
1.AKILI ŞEHİRLERDE KULLANILAN 
TEKNOLOJİLER
Akıllı şehircilikte açık veri, sensor, nesnelerin 
interneti(loT), yapay zekâ, büyük veri, block zincir 
gibi kavramlar oldukça önemli kavramlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bilmediğimizi ölçemeyiz 
ve de ölçmediğimizi de bilemeyiz. Bu durumda 
analiz yapabilmemiz, şehrin ihtiyaçlarını 
belirlemek için ölçmemiz gerekmektedir. İşte 
sensörler tam da bu durumda gerekmektedir. 
Mesela hava kirliliğinin sensörlerle ölçülmesi ve o 
bölgenin hava kirliliği hakkında bilgi sahibi olup 
buna göre bir çözüm üretilmesi örneği sensörlerin 
akıllı şehircilikte neden bu kadar önemli olduğunun 
basit bir örneğidir.
 
Nesnelerin interneti kavramı ise birbiriyle ilişkili 
makinelerin, cihazların kendiliğinden birbirine veri 
ilettiği ve bu verilerin işlendiği iletişim 
sistemlerinin tümünü tanımlamaktadır. Araç 
rotalama, trafik optimizasyonu, akıllı sayaç ile 
talebe bağlı enerji yönetimi, su tasarrufu gibi 
konularda loT teknolojisi kullanılmaktadır.
 
Diğer önemli kavram ise açık veridir. Açık veri 
özellikle girişimcilerin, akademisyenlerin, hatta 
şehirdeki yaşayan insanların bile fikirlerini projeye 
dönüştürürken ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşma 

imkânı sağlamakla birlikte yönetimde şeffaflığı da 
sağlamaktadır ve bu kavramlar sayesinde birçok 
uygulamalar kolaylıkla yapılmaktadır.

2.DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE AKILLI 
ŞEHİRCİLİK KAPSAMINDAKİ BAZI 
PROJELER
Dünyadaki akıllı şehircilik uygulamalarına 
baktığımızda öne çarpan şehirlerden biri 
Singapur’dur. Singapur’un ulaşım alanında yaptığı 
en heyecan verici projesi Singapur Otonom Araç 
Girişimi’dir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
dünyada her yıl 1,35 milyon kişi trafik kazasından 
ölmekte ve 50 milyon kişi trafik kazalarında 
yaralanmaktadır. Bu kazaların yüzde 95’i insan 
hatasından kaynaklanmaktadır. Otonom sürüşlerin 
bu kazaları önemli ölçüde azaltacağı tahmin 
edilmektedir. Diğer bir örnek şehir ise Londra’dır. 
Londra’nın Açık Veri ve Şeffaflık alanında önemli 
çalışmalar yaptığını görmekteyiz.

Dubai’de ise bunlardan farklı Block chain, Yapay 
Zekâ, dron taksiler vb. teknolojilerin kullanımı 
desteklenmekte ve birçok akıllı şehir bölgeleri 
kurulmaktadır.

Türkiye’deki uygulamalara baktığımızda 
İstanbul’da mobil EDS, Ankara’da Entegre Katı 
Yönetim Sistemi, Antalya’da Sesli Adımlar Projesi 
vb. birçok farklı şehirde farklı projeler 
uygulanmaktadır. Mesela Ankara-Niğde otoyolu 
Türkiye’nin en akıllı otoyolu olarak hizmete 
girmiştir. Bu otoyolu akıllı yapan unsurlara 
baktığımızda ise merkezi kontrol yazılımı ile olay 
algılama yazılımı birlikte çalışıp verilerin 
toplanması ve toplanan bu verilerin yapay zekâ ve 
makine öğrenimi ile derlenip kontrol 
merkezlerinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu otoyola 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo 
altyapısı döşenmekle birlikte otoyol boyunca 500 
trafik sensörü koyulmuştur. Bu sensörler sayesinde 
anlık veri ölçümü yapılabilmektedir. Otoyoldan 
geçen araçların hangi araç tipi olduğu kameralar ve 
sensörler tarafından belirlenebilmektedir. 9 
meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama 
kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 
687 dijital ortam sunucusunun kurulumu da 
yapılmıştır. Otoyol kontrol merkezinde ekipler 
tarafından 7-24 izlenmekte olup sensörler ve olay 
algılama kameraları sayesinde herhangi bir kaza 
meydana geldiğinde ya da herhangi bir araç arıza 
yaptığında akıllı sistem devreye girmekte ve 
ihtiyaç doğrultusunda acil durum ekipleri 
aranmaktadır. Ayrıca bu güzergahtaki yolu 2 saat 
22 dakikaya düşürmekte olup Türkiye ekonomisine 
her yıl 1 milyar 628 milyon TL katkı sağlaması 
amaçlanmıştır.
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3.AKILLI ŞEHİR YAKLAŞIMI
Yapılan projeler diğer akıllı şehirlere rehber 
olabilecek projelerdir. Fakat burada önemli olan 
projenin ne kadar iyi olduğu değil o şehre ne kadar 
uygun olduğudur. Yani bir şehirdeki uygulanan 
başarılı bir proje diğer şehre uygulandığında 
başarısız olabilmektedir. Çünkü o şehrin yönetişim 
yapısı, yazılımı, donanımı projeye uymayabilir. 
İşte bu yüzden her bir akıllı şehir tasarımı şehrin 
koşullarına göre şekillendirilmelidir.

Akıllı şehir tasarımı için çeşitli yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan Cohen [1]’in 
“akıllı kentler çarkı (smart cities wheel-SCW)” 
metodolojisi ön plana çıkmıştır. Avrupa Birliği 
(AB) tarafından da kabul edilen bu yaklaşıma göre, 
akıllı şehirler altı bileşenden oluşmaktadır:
1)Akıllı ulaşım (Smart mobility): En geniş tanımla 
bilgi ve ulaşım destekli birleşik ulaşım sistemleri 
içermektedir.
2)Akıllı yaşam (Smart living): Teknolojiyle şehirde 
yaşayan insanlara daha sağlıklı ve güvenilir bir 
ortam sağlamakla birlikte insanların hayatını 
kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.
3)Akıllı yönetişim (Smart governance): Farklı 
paydaşlar arasında etkili iletişim kurulması aynı 
zamanda kamuda şeffaflık ve karar alma 
mekanizmalarının oluşturulması sağlanmaktadır. 
Açık veri politikalarıyla girişimcilerin kamu 
tarafında üretilen verilere açık ve ücretsiz bir 
şekilde ulaşılabilmesi katma değeri yüksek ürün ve 
hizmetlerin üretilmesi açısından önemlidir.
4)Akıllı çevre (Smart environment): Akıllı şehirde 
enerji çok önemli bir unsurdur. Yenilebilir enerji, 
akıllı sayaçlar, hava kirliliği izleme sistemleri, katı 
atık yönetimi sistemleri gibi çözümleri 
kapsamaktadır.
5-Akıllı ekonomi (Smart economy): E-ticaret, 
verimlilik artışı, tedarik sistemleri gibi 
uygulamalar bu bileşenler kapsamında 
değerlendirilmektedir.
6-Akıllı insanlar (Smart people): İnsanların 
bilgilerini, yeteneklerini teknolojiyi kullanma 
becerilerini geliştirerek inovasyonu ve yaratıcılığı 
özendiren bir toplum oluşturulması 
amaçlanmaktadır.
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