
Akıllı kentler 
ya da 21. yüzyıl şehirleri

Şehirlerin evrimi
İnsanoğlunun medeniyet yolculuğunda avcı 
toplayıcılıktan, tarım toplumunu oluşturacak 
yerleşik hayat dönemine evrilmesi ile toplu 
yaşam/yerleşim kültürü ortaya çıkmıştır. Bu süreç 
insanların uzmanlaşmasını doğurmuş ve uzmanların 
birbirlerinin hizmetine ihtiyacı ise yerleşik düzenin 
yoğunlaşmasını ve köyden, mega kente olan şehir 
hiyerarşisini ortaya çıkarmıştır. Antik şehirler 
ya da eski şehir merkezleri (Old Town) bunların 
yaşayan örnekleri olarak bugün karşımızdadır. 
Kadim medeniyetlere ait antik şehirlerin ruhu 
bugün isimlerinde yaşamaktadır. Bunlardan gerek 
batı dünyasında, gerekse doğu medeniyetinde çok 
sayıda öne çıkan şehirler olmakla beraber, özellikle 
Petra antik kenti, kadim İskenderiye şehri ve 
insanoğlunun beşiği Anadolu’da ki Efes ve Bergama 
gibi kentler, şehirleşmenin yanında medeniyet 
yolculuğunda da önemli kilometre taşlarındadır.  
Ancak “Her yol Bağdat’a çıkar” sözü kadim Bağdat’ın 
şehir tasarımını öne çıkaran günümüze ulaşmış 
bir deyimdir. Kitaba ve kütüphaneye isim veren 
Babil, antik dönem şehirleşmesi için kulesi ve 
dairesel halkalar şeklinde kurulmuş yerleşimleri 
ile şehirleşme için de en önemli örneklerdendir. 
Şehirde ki ulaşımda tüm yönlerden merkeze çıkan 
yol tasarımıyla, halen günümüze ilham verir kadim 
Babil/Bağdat. Şehirleşmeyi medeniyet olarak 
kültürümüzde adlandırma ise İslam tarihinde 
Medine şehrinin oynadığı rol ile ortaya çıkar. 
Şehirli kavramı ise kültürümüzde kent anlamına 
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gelen “beled”in kentli anlamıyla “beledi” olarak 
karşımıza çıkması ile başlar. Belediyeyi ise kentliye 
medeni şehir kurmak için hizmet eden kurum olarak 
tanımlamak mümkün.1 Günümüz şehirlerinde 
kentliye hizmeti sunan yerel yönetim de yine 
belediyedir. Bu gün özellikle Türkiye’de akıllı şehir 
dediğimizde kalıplaşmış ve kısır bir bakış açısı ile 
sadece ulaşım hizmetlerinin elektronik olarak kontrol 
ve takip edildiği belediye hizmetlerinin otomasyonu 
anlaşılmaktadır ne yazık ki. Aslında konunun bugün 
bundan fersah fersah ileride düşünülmesi gerekir.

Akıllı kent
“Akıllı kentler” kavramını İngilizce ‘Smart Cities’ 
karşılığı olarak kullanıyoruz.  Dijital (Sayısal) 
Kentler ve Bilişim Kentleri (Informatic Cities / 
ICT Cities) kavramları da konuyu ifade etmek için 
kullanılmaktadır.2 Kentsel üretim ve büyümede 
iletişim altyapısının önemini vurgulayan akıllı kent 
kavramı, doksanlı yıllardan beri kullanılıyor. Ancak 
akıllı kentin tanımı, şehir için gerekli teknolojilerin 
gelişmesi ile sürekli farklılaşıyor. Dolayısıyla bugün 
için yapılan akıllı şehir tanımlarının zamana karşı 
direnç göstermesini beklemek doğru olmaz. Şehir 
ekonomisti Andrea Caragliu, akıllı kent kavramını, 
“İnsan ve sosyal sermayeye yatırım yapan, geleneksel 
(ulaşım) ve modern (BİT) iletişim altyapısını kurmuş, 
sürdürülebilir, ekonomik büyüme ve yüksek yaşam 
kalitesini sağlamış, doğal kaynakların yönetimini 
katılımcı yönetişimle yapan şehir” olarak tanımlıyor. Bir 
kentin akıllı olabilmesi için ise altı kriterden söz ediliyor; 
Akıllı ekonomi, akıllı hareketlilik (mobilite), akıllı çevre, 
akıllı toplum, akıllı yaşam ve akıllı yönetişim…3

Edinburgh Napier Üniversitesi’nin Akıllı Şehirler Proje 
kılavuz kitabında ise “Akıllı Kent” yapılanmasının dört 
bileşenden meydana geldiği belirtmektedir. 
-Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ve 
bunların takip edilmesinde ilham verecek liderlik,
-Hükümetlerin ve vatandaşların birlikte yer aldığı, 
sanayi ve kent işbirlikleri,
-Kaldıraç etkisi kanıtlanmış fikirler ve çözümler ile daha 
az kaynak kullanımlarına sahip kentler inşa edebilmek,
-Bilinçli sayısal (dijital) toplum görgüsüne sahip bireyler 
ile kentin sosyal sermayesini güçlendirmek.

1  Yaşar BAYAR, Şehirleşme, İnsani Ölçü ve Jakobenlik, 
S. 9, Eser Ofset, 2004,

2  Anahtar Dergisi 27 Kasım Cuma 2015 Mart 2013 
Sayı: 291

3  http://www.akilligundem.com/akilli-sehir-yarisi-
basladi/

Dünya ve Türkiye’deki gelişme süreci kısaca 
nasıl oldu?
Dünyada akıllı kent uygulamalarını farklı bakış açıları 
ile ele alındığı görülmektedir. Bazı ülkeler akıllı kent 
uygulamalarında eko-teknolojiyi öne çıkarırken bazıları 
salt teknolojik bakış açısı ile hareket etmektedir.  
Örneğin; Kanada Minton’da, ekolojiyi öne alan 
teknolojik bakış açısı ile yerleşim alanı uygulaması 
yapılmaktadır. Minton şehrine 4000 nüfuslu, kendi 
kendine yetebilen sürdürülebilir bir ekolojik örnek 
bir uydu kent kurulmaktadır.4 Yeni Zelanda’da ise 
“Waitakere” kenti ağ uygulaması ile öne çıkmaktadır. 
1997 yılından bu yana “Waitakere Eko-Tech Action-
WETA” ismi verilen belediye, araştırma enstitüleri ve 
sivil toplum kuruluşlarının tümünün içinde yer aldıkları 
çok katılımlı bir oluşum ile ortaya çıkan ağ eylem planı 
ile kurulmuştur. Eylem planının bir amacı da Waitakere 
kent sakinlerinin bilişimi öğrenmesi ve bundan 
yararlanmasıdır.5

Avrupa Birliği’nin (AB) “Euro Cities” olarak ortaya çıkan 
girişimi ile başlatılan projede, 1992 yılından bu yana, 
proje teorisi ve uygulama çerçevesinin belirlenmesi 

4  “Sustainability Rise of the Intelligent City By Bruno 
Berthon and Philippe Guittat” http://www.accenture.com/
SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Outlook-Rise-of-
the-Intelligent-City-Sustainability.pdf

5  “Building and Managing an Intelligent City” http://
www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Building-Managing-Intelligent-City.pdf

aşamaları geçilerek bazı AB kentlerinde yürütülmeye 
başlanmıştır. Bu kentlerden İspanya Barcelona, 
Finlandiya Helsinki, İngiltere Manchester ve Yunanistan 
Thessalon iki akıllı kent olarak öne çıkarken, Finlandiya 
Oulu ve Viiki şehirleri Eko-Tek kenti olarak öne 
çıkmaktadır. 
Dünyada farklı uygulamaları ile öne çıkan geleceğin 
şehirleri için alanlarında örnek olabilecek şehirler 
vardır. ”Ottawa”, kendisini akıllı şehir ilan etti bile. 
Stockholm ve Londra zaten yıllardır akıllı sistemlerin 
kullanılmasında başı çekiyor. San Diego, geleceğin 
şehri olduğunu söylüyor. Singapur daha 2000 yılında 
kendisine “Zeki Ada” unvanı verdi. Abu Dabi’de çölde 
yükselmeye başlayan ve sıfır-karbon, sıfır-atık sloganıyla 
yola çıkan Madar, dünyanın en akıllı kenti olma yolunda. 
Guang Ming (Çin) onun en büyük rakibi durumunda.”1

Türkiye’de akıllı kent uygulamaları
Türkiye’deki ilk akıllı şehir uygulaması, 2000 yılında 
Yalova’da Bilişim Vadisi Projesi olarak adlandırılan 
bir eko-tech yerleşim yerinin kurulması çalışması ile 
yapılmıştır. Bilişim temelli akıllı kent projeleri daha 
sonra Ankara, Kocaeli, Bursa, Eskişehir gibi kentler 
ile devam edip, diğer kentler tarafından da gündeme 
alınmıştır. AB destekli ilk akıllı şehir uygulaması ise 
Eskişehir’de başlıyor. “Avrupa Komisyonu Akıllı Şehirler 
1  Azmi GÜN, Geleceğin Kentleri, S 146, 147, Sokak 
Kitapları Yayınları, 2012, İstanbul

ve İnovasyon Projesi” kapsamında ki 20 proje arasından 
ikinci seçilerek 5 milyon Euro hibe almaya hak kazanan 
“Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü Projesi” 
önemli bir tecrübe olacak. Proje ulaşım, iletişim ve 
bilişim teknolojileri alanında yapılacak iyileştirmelerle 
sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. Proje 
kapsamında teknolojinin yardımıyla enerji verimliliği 
artırılarak kaynakların verimli kullanımı hedefleniyor. Bu 
sayede Tepebaşı’nın sera gazı emisyon oranlarının da 
yüzde 80 oranında azaltılması hedefleniyor. 
Ülkemizde 2009 yılından sonra AB’nin Rekabet 
Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki 
üç programdan biri olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Politika Destek Programı’ndan (ICT PSP) hatırı sayılır 
miktarda bütçe alan projeler ortaya kondu. Özellikle 
2012 yılında uygulamaya başlanan projeler ile ICT PSP 
programı, tema 1 altındaki, “Düşük Karbon Ekonomisi 
ve Akıllı Mobilite için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)”, 
tema 4 altındaki “Yenilikçi Devlet ve Kamu Hizmetleri”, 
tema 3 altındaki “Sağlık Yaşlanma ve İçerme için Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri” ve tema 5 altındaki “İnternet 
Tabanlı Hizmetler için Açık Yenilik” alanlarında 10 proje 
ortaya çıktı.  Bu projelerde devlet, belediyeler, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK) birlikte akıllı 
şehirler ile ilgili uygulamalar da yapacaklar.

Ulusal ve uluslararası akıllı kent kuruluşları
Dünyada öne çıkan “Akıllı kent” kuruluşu Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) merkezli “Akıllı Şehirler 
Konseyi”dir. Smart Cities Council, vizyon olarak 
“dijital teknoloji ile akıllı tasarlanmış yüksek kaliteli 
yaşam ve kaliteli iş ortamları için sürdürülebilir 
kentler oluşturulan bir dünya” öngörülüyor. Akıllı 
Şehirler Konseyi, “Sektörün gelişmesi ve ilerlemesi 
için danışmanlık yapmayı, karar vericileri akıllı 
ve sürdürülebilir şehirler için harekete geçmeye 
teşvik etmeyi ve paydaşların iş başarısı için katkıda 
bulunmayı” da görev olarak edinmiş kendine. Konseyin 
üyeleri arasında ve konuya destek veren birçok küresel 
şirket ve STK’lar var. Bunlar arasında “AT&T, Cisco, GE, 
Verizon, Daimler, Microsoft, Schneider Electric, IBM, 
MasterCard, S&C Electric Co., Qualcomm, ABB Ltd., 
Intel, Siemens, Universitat Autònoma de Barcelona, 
National Governors Association, Environmental 
Defense Fund (EDF), The Climate Group, Boyd Cohen, 
Universidad del Desarrollo, Pedro Ortiz, Senior Urban 
Consultant, World Bank, Portland Development 
Commission, U.S. Green Building Council (USGBC), 
Institute for Sustainable Communities, CompTIA, 
Energy Future Coalition”2 bulunmaktadır. 
2  http://smartcitiescouncil.com
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Türkiye’de ise halen akıllı şehirler ile ilgili bir sivil bir 
organizasyon yok. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir 
enerji açısından konuyla ilgili kamuda ilgili kongre ve 
toplantılara paydaş statüsünde katkı sunmaktadır. 
Türkiye Belediyeler Birliği ise STK olarak başladığı 
hayatına Mahalli İdareler Birliği olarak devlet kurumu 
olarak devam etmektedir ve konu ile ilgili yapılan 
etkinliklere katkı sunmaktadır. Kalkınma Bakanlığı, 
gelecek vizyonunda, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum 
Raporu” (Şubat 2013) belgesinde “Akıllı kent”, 
“Günümüzde kentlerin yaşadıkları sorunları çözmeyi 
ve kentlerde yasayanların hayat kalitesini artırmayı 
amaçlayan çözümler önem kazanmaktadır ve dünyadaki 
pek çok şehirde hızla uygulamaya geçirilmektedir” 
şeklinde konuya vurgu yapmaktadır. Türkiye’de konuya 
en yakın muhatap olarak 2003’te, 48 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ve 
2007’de 7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturul an 
“Dönüşüm Liderler Kurulu”dur. Ancak halen ülkede akıllı 
şehirlerin geleceği için konunun direkt muhatabı olacak 
bir STK’ya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Geleceğin akıllı şehirleri
Konuyu “geleceğin şehirleri” kavramı olarak ele 
alırsak; bu durumda, akıllı niteliğinin yanına, yeşil, 
sürdürülebilir, yenilenebilir, engelsiz, yaşam konforu 
için tercih edilen yavaş şehir vb. özelliklerden de söz 
etmemiz gerekir. Bu da ancak fiziksel olarak, yeni 
kurulacak şehirlerin bu hususlar dikkate alınarak 
planlanması ve kurulması ile gerçekleştirilebilir. 
Bu durumda akıllı kentleri; yeni doğan ve dönüşen 
diye iki ayrı kategoride değerlendirmek gerekir. 
Geleceğin şehirlerini daha çok yeni doğan üzerinden 
anlatmak daha doğru olacaktır. Yakın zamanda hiç 
yoktan kurulan Astana şehri, Kazakistan’ın Başkenti’ni 
Almatı’dan taşımaya karar vermesi ile ortaya çıkmıştır. 
Yeni doğan açısından mimari ve şehir planlamasına 
örnek verilebilecek Astana, dijital dönüşümünde 
zorluk olmayacak bir şehir planı tasarımına sahiptir. 
Yeni doğan için örnek olabilecek bir diğer kent ise, 
kurulması planlanan yeni Kahire şehri olabilir. Eğer 
günümüzün alandaki gelişmeleri dikkate alınarak yeni 
Kahire tasarlanırsa, geleceğin şehir standartlarına sahip 
akıllı, ekolojik vb. özellikleri taşıyan milenyum şehrine 
dönüşebilir.
Aslında akıllı kent kavramı henüz tam anlamı ile 
kavramsallaşmamıştır. Belki öncelikle şu söylenmelidir. 
Akıllı kent kavramı geleceğin şehirlerini kavram 
olarak barındıran bir kelime olmaktan uzaktır.  Çünkü 

geleceğin kentleri; Akıllı olmasının yanında, şehrin 
coğrafi planlama ve tasarımından mimari tasarımına, 
ulaşımdan iletişime, ekolojik tasarımdan ergonomik 
tasarıma, yenilenebilir enerji kullanımından pasif 
bina teşviki gibi daha birçok alanda özel tasarlanmış 
olmalıdır. 

Geleceğin şehirlerinde olmazsa olmazlar
Yeni doğan durumunda ki geleceğin şehirleri salt akıllı 
kent olmaktan öte, yeşil teknoloji mantığı dikkate 
alınarak, sıvı ve katı atıklar için geri kazanım prosesleri 
unutulmamalı. Ayrıca kanalizasyon, su, elektrik, gaz ve 
iletişim şebekesi de yollar ile entegre düşünülmelidir. 
Yollar bir bütün olarak metro ve hafif raylı sistem ile 
beraber düşünülürken, bisiklet ve yürüyüş yolları da 
bu sistemde ihmal edilmemelidir. Şehir ve binaların 
ulaşımla ilgili her tür yol ve araçları engelli ve yaşlılar 
için uygun dizayn edilmelidir. Gelecekte şehir ve 
binalardaki engelli takip izlerinin aynı zamanda 
hizmet robotları içinde bir yol olarak kullanılacağı 
düşünülerek planlanmalı. Merkezden başlamak üzere 
dışa doğru alçalan bir kat irtifakı ile binaların mimarisi 
tasarlanmalıdır. Bu tasarımlar, doğayı taklit bilimi olan 
biyomimetik bilim dalı dikkate alınarak örümcek ağı 
mantığındaki bir yapı ile oluşturulmalıdır. En merkezi 
noktadaki dairenin içi tamamen yeşil alan olarak 
bırakılmalıdır. Hemen ardından gelen yerleşim parselleri 
dairesel dama mantığı ile bir yeşil alan bir yerleşim 

alanı şeklinde oluşturulmalıdır. Böylece yerleşim 
alanlarının önü arkası ve yanları yeşil alan olacaktır. 
Ayrıca yerleşim parselleri içerisinde ve ardışık olarak 
parseller merkezden dışa doğru azalan bir kat irtifakı ile 
oluşturulmalıdır. 1 Bu dairesel yapıdaki şehir tasarımı 
kadim Babil’in milenyum tasarımını hatırlatır. 

Akıllı şehirde, “nesnelerin interneti”nden 
hanenin payına düşecekler için birkaç örnek  
Akıllı şehirlerde en önemli konu, şehri oluşturan en 
küçük birime ağın ulaşmasıdır. Şehirde en küçük birim 
hücre ailenin yaşadığı hanedir. Diğer bir ifade ile 
toplumun temel taşı aile, şehrin temel taşı ise ailenin 
yaşadığı hanedir. Haneyi yaşam alanı olan mesken, 
ticari olarak da bağımsız bölümdeki işyeri temsil eder. 
Hane sözlük anlamı itibarı ile; “Ev, konut, ev halkı, bir 
bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz” gibi 
anlamlara gelir. Bu açıklamadan dolayı, şehirde hane 
temelli bir planlama yapmak gerektiği anlaşılmalıdır. Bu 
hem şehrin parselasyonu ile ilgili imar planında hem de 
şehrin yüksek kat irtifaklı konutları göz önüne alınarak 
yapılmalıdır. Bu bakış açısı ile dizayn edilen şehir 
ancak dijital anlamda da adem-i merkeziyetçi tasarıma 
sahip olabilir. Akıllı şehir tasarımında dijital ağlar için 
uç olacak “node”lar haneler baz alınarak yapılacak 

1  Tunay ALKAN, Akıllı Binalar Ve Yerel (den) Yönetim, 
VI. İstanbul Bilişim Kongresi, Akıllı Şehirler Sempozyumu, 
Akıllı Şehirler Bildiri Kitabı, S 142-148

uygulamalar ile ancak kent tam anlamıyla akıllı olabilir.2 
Bu node’lar eve sabitlenmiş ankastre bilgisayarda 
sonlanmalıdır. 
Haneler, akıllı şehir için bir canlıdaki “hücre” 
hükmündedir. Vücudun merkezi sistemi ve yönetimi ile 
irtibatlı olmalıdır. Bu da sayısal şebekeler ile yapılabilir. 
Sayısal şebekeler her hanedeki bir aktif cihaza 
bağlanmalıdır. Bir aktif cihaz olan özel bilgisayar bir ev 
için dizayn edilmiş olmalıdır. Bu gerçek anlamda bir ev 
bilgisayarı (home computer) olacaktır. Bu ev bilgisayarı 
endüstriyel olarak ev için ankastre olarak dizayn 
edilmiş olmalı ve internet bu cihazdaki statik IP ve ID 
ile eşleşmelidir. Yerel yönetimin merkezi sistemindeki 
programda bu statik IP ve cihaz ID’si bir fiziksel üç 
boyutlu mekânda adres ve kimlik bilgisi ile eşleşmelidir. 
Hanenin elektrik sayacı, gaz sayacı ve su sayacı gibi bir 
de “ev bilgisayarı” olmalıdır. Akıllı şehirleri oluşturan 
hane, fiziksel bir mekân olarak zeminde ise iki boyutlu, 
zemin üstünde ise üç boyutlu bir konumlama ile temsil 
edilmelidir. 
Dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde bu ankastre 
bilgisayar, evde yeni nesil bir dijital yaşam alanı 
oluşturacaktır. Bir dijital yaşam devrimi sayılabilir. 
Hane ile ilgili her konuyu aslında tekrar düşünmemizi 
sağlayacaktır. Evin elektrik tesisatı, su tesisatı ve veri 
hizmeti tesisatı yeniden tasarlanmalıdır. Tabii ki bu farklı 
ev konsept ve segmentleri için farklı düzeyde dizayn 
gerektirebilir. Böyle bir ev bilgisayarı tasarlanırken artık 
klasik elektrik, su ve gaz sayacı düşünülmemeli veya 
sayaç vazifesi yapan özel dizayn sensor ve trasducerler 
tasarımlı cihazlar yardımı ile bu ev bilgisayarı tarafından 
bilgiler okunacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Böylece 
merkezden de anlık kullanım miktarı görülebilecek, 
ayrıca endeks okumak için personel görevlendirmeye 
de ihtiyaç kalmayacaktır. Bunlar ilk akla gelen 
faydalardır, özellikle bilişim temelli düşünüldüğünde 
faydalar katlanarak artacaktır. Örneğin; veri iletişiminin 
yanında bireysel iletişim ve haberleşme içinde hane 
halkı eve geldiğinde, operatöründen telefonu ev 
haberleşme sistemi devralmalıdır. Böylece hem daha 
düşük maliyetle iletişim gerçekleşmiş olur hem de baz 
istasyonları üzerindeki yük azalacağından GSM şebekesi 
de rahatlamış olacaktır. Bu, insanların ortak alanlarda 
daha düşük elektromanyetik dalgaya maruz kalmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca evlerde GSM’den çıkılacağından 
hane halkının maruz kaldığı elektromanyetik dalga çok 
çok düşük olacaktır. Bir başka yararı ise hem güvenlik 
amaçlı ek sistemler ile sensor ve kamera gibi uzaktan 

2  Tunay ALKAN, Akıllı Binalar Ve Yerel (den) Yönetim, 
VI. İstanbul Bilişim Kongresi, Akıllı Şehirler Sempozyumu, 
Akıllı Şehirler Bildiri Kitabı, S 142-148
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evin istendiği zamanlarda izlenmesi ve kontrolünü 
sağlamasına izin vermesidir. Bu durum elektrik tesisatı 
ile kurulacak bağlantı ile uzaktan cihaz yönetiminin de 
önünü açacaktır. Geleceğin şehrinde hanede gömülü bu 
sistem olan ankastre endüstriyel ev bilgisayarı bize farklı 
avantajlar da sunacaktır. Merkezi olarak hane halkının 
ilgi alanına uygun reklam ve tanıtımlar bu ekrandan 
alınabilecektir. Şehir ile ilgili bilgilendirme ve interaktif 
haritalar bu sistemden ulaşılabilir olacaktır. Belediye ve 
yerel yönetim ile ilgili duyuru ve ilanların yanında başta 
belediye ve diğer kamu giderleri olmak üzere birçok 
sistem için güvenli bir ödeme noktası da oluşacaktır. 
Bina, çöp, tabela, araba, su, elektrik, gaz, telefon ve 
veri iletişim gibi daha başka birçok gider temassız RFID 
kartlar ile bu noktadan haneye özel olarak çok kolayca 
ve yüksek güvenli olarak kolayca tahsil edilebilecektir. 
Ev ekranına alacağınız farklı reklamlar ile yerel yönetime 
ve haneye gelir bile elde edilebilecektir. Acil uyarı, çağrı 
ve bilgilendirme sistemi için interaktif uç vazifesi de 
yapabilecektir.1

“4. Sanayi Devrimi”nin yaşandığı günümüzde, geleceğin 
şehirleri için umut vadeden teknolojiler; yüksek hızlı 
aktif ağ cihazlarının gelişimi, bulut bilişim, yeni nesil 
internet ağı, yeni nesil mobil şebekeler, yakın temas ve 
uzaktan etkileşimli RFID teknolojisi, nesnelerin interneti 
ve otonom araçların şehirlere inişi olacak.

Akıllı şehirlerin çözüm getirmesi beklenen 
muhtemel sorunlar
Akıllı şehirlerin, çare olması beklenen sorunları şöyle 
sıralayabiliriz:
Ulaşım alanında; Var olan ulaşım altyapısı, nüfusla 
beraber artan araç sayısını kaldıramamakta ve 
trafikte geçen süreler artmaktadır. İş kayıplarının 
artmasına, verimliliğin düşmesine, ulaşım masraflarının 
artmasına ve zararlı egzoz gazı emisyonu artışına, trafik 
kazalarının sonucunda da can ve mal kayıpları ile sağlık 
masraflarının artışına,
Enerji alanında; Artan enerji talebiyle birlikte daha 
pahalı ve verimsiz enerji kaynakları kullanımına, 
dağıtımda yaşanan kayıp ve kaçak elektrik kullanımına,
Su sürdürülebilirliği alanında; Şehirlerin yakınlarında 
bulunan su kaynakları, şehirlerin ihtiyacını 
karşılayamamakta ve yenilenebilir olma özelliklerini 
yitirmekte oluşuna, şehirlerin yol açığı kirlilik ve temiz 
su kaynaklarının azalmasına,
Sağlık alanında; Özellikle ulaşımdan kaynaklanan 
problemlerden dolayı yerinde ve zamanında acil 
müdahalelerde gecikmeler yaşanmasına, Nüfus 

1  Tunay ALKAN, Akıllı Şehirler Ve Hybrid Bilişim (ICT) 
Ağı, TBD 2014 Ankara Bilişim Kongresi Sunulmuş Bildiriden

yoğunluğu dolayısıyla kentlerde salgın hastalıkların 
kontrolü zorlaştırmasına, Kentsel yaşamın çevresel 
etkilerinin toplum sağlığını olumsuz etkilemesine,
Hizmetler alanında; Yaşayan sayısının artmasıyla 
yerel ve merkezi yönetimler için hizmet vermenin 
zorlaşmasına, hizmetlerin kalitesi dolayısıyla da 
kentlerdeki yaşam kalitesinin düşmesine,
Çevre alanında; Şehirlerin yenilenebilir kaynakları 
hızla tüketmesine, araç sayısındaki artış, hava ve su 
kirliliği gibi çevre sorunlarının kentlerde yaşayanlar 
için oluşturduğu büyük tehditlere, düzensiz ve plansız 
kentleşme, altyapı ve katı atıklarının toplanması 
ile depolanması sorunlarının beraberinde getirdiği 
olumsuzluklara,
Güvenlik alanında; Şehirlerdeki nüfus yoğunluğu ve 
gelir farkı suç oranlarının artmasına, artan güvenlik 
sorunlarına zamanında ve yerinde önleyici çözümler 
üretilememesine. 

Geleceğin şehirleri kurulurken kullanılacak teknolojilerin 
uygulamaya hazır olma durumları ise yeterince umut 
ve cesaret verici durumdadır. Bunlardan teknolojileri 
kullanıma hazır durumda olanlardan bazıları şunlardır: 
“Coğrafik Bilgi Sistemi, Kent Sayısal Haritaları, Ulaşım 
Bilgi Sistemi, Akıllı Sinyalizasyon, Akıllı Sayaç Sistemleri, 
Bilgi Kioskları, Hızlı Internet Alt Yapısı, Kablosuz Internet 
Alt Yapısı 3G – 4G GSM Teknolojisi, Akıllı Bina Mimarisi, 
Vatandaş Adres ve Nüfus Bilgi Sistemi, Atık Yönetim 
Sistemi, Biyolojik, Mekanik ve Raylı Sistem”.

Geleceğin şehirlerinin enerjisinin büyük bir bölümünü 
karşılaması beklenen yenilenebilir enerji ise teknolojisi 
ise depolanma aşaması kısmında ise geliştirilmeye 
ihtiyaç duymaktadır. Ancak hızlı bir şekilde gelişme 
yaşanan bu teknolojinin de orta vadede ihtiyacı 
karşılayacak depolama kapasitesine geleceği 
düşünülmektedir.

Sonuç olarak; şehir ‘akıllı kent’ olarak dijital tasarımları 
ile hayatı kolaylaştıran e-hizmetleri ile elektronik 
bilgilendirme ve yönlendirmeleri ile yönetilebilen bir 
tasarımdadır. Ancak, geleceğin şehirleri “akıllı kent”, 
kavramı ile ifade edilemeyecek kadar geniş kapsamlı bir 
konudur. İnsanoğlu yaşam lüksünü arttırmaya dönük 
istekleri ile geleceğin şehrini tasarlarken; yenilenebilir 
enerji kullanan, sürdürülebilir, ekolojisi korunmuş, 
çevreci, engelsiz ve ulaşımı planlanmış, yeşil alan oranı 
yüksek, yeşil ve pasif binaları teşvik eden, akıllı kent 
olarak dizayn edilmiş bir tasarımda olacaktır.
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